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Forord

Fremtidens Aalborg - planer og projekter

Lokalplaner

Aalborg Kommune redegør 2 gange om året for status på større, aktuelle planer og projekter. Denne information omfatter planer og projekter, der i kraft af deres omfang eller
strategiske betydning, forventes at have en særlig interesse for kommunens borgere, byrådet og administrationen. På www.aalborgkommune.dk, findes der flere oplysninger om
mange af de konkrete projekter.

Aalborg Kommune arbejder løbende med udarbejdelse af
lokalplaner i hele kommunen. Læs mere om lokalplaner her:
aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk

Nærværende information er opbygget i følgende 5 hovedgrupper:
1. Strategier
2. Aalborg midtby
3. Aalborg bydele
4. Oplandsbyer og landskab
5. Projekter
Informationen har status pr. april 2018 og udarbejdes af Plankoordineringsgruppen (PK).
Kommentarer, spørgsmål og idéer til nye emner kan rettes til projektleder Anne-Vibeke
Skovmark, Plan & Udvikling, By- og Landskabsforvaltningen.

Plan- og Koordineringsgruppen (PK)
Formand Jens-Erik Quortrup, Borgmesterens Forvaltning
Chef for BusinessAalborg Tonny Thorup, Borgmesterens Forvaltning
Sekretær Jan Peter Nielsen, Borgmesterens Forvaltning
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, By- og Landskabsforvaltningen
Afdelingsleder Charlotte Krogh, By- og Landskabsforvaltningen
Miljøchef Michael Damm, Miljø- og Energiforvaltningen
Vicedirektør Jane Stampe, Miljø- og Energiforvaltningen
Afdelingschef Mikkel Grimmeshave, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Vicedirektør Bo Blicher Pedersen, Ældre- og Handicapforvaltningen
Afdelingsleder Hans Chr. Mariegaard, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sekretariatschef Pernille Fruergård Simonsen, Skoleforvaltningen

bymidten
bydele
oplandsbyer og landskab
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1. STRATEGIER

• Planstrategisk samarbejde
• Bæredygtighedsstrategi
• Erhvervsplan 2015 - 2018

Strategier
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STRATEGIER

Planstrategisk samarbejde
Plankoordineringsgruppen (PK) har koordinerende opgaver, som vedrører de overordnede og tværgående strategier for kommunens planlægning:
•

Planstrategien er den overordnede politiske målsætning for kommunens byer, bydele og landdistrikter,
med Magistraten som politisk udvalg.

•

Bæredygtighedsstrategien samler forvaltningernes
overordnede mål for social-, økonomisk- og miljømæssig afstemt bæredygtig udvikling i kommunen. I
forlængelse af de strategiske mål arbejdes der mere
handlingsorienteret med konkrete handlinger i form
af en politisk vedtaget Bæredygtighedsplan.

•

Erhvervsplan og SMART Aalborg er baseret på overordnet udførende ansvar for strategiudvikling i Borgmesteren Forvaltning, med Magistraten som udvalg.

•

Landdistriktspolitikken som baserer sig på Sundhedsog Kulturforvaltningens oplæg, drøftes i dialog med
PK gruppens medlemmer.

•

Endelig arbejder PK gruppen med en fælles strategi
for fundraising i Aalborg Kommune som løbende udvikles og udmøntes på tværs af forvaltningerne.

Befolkningstilvækst 2007-2017

Koordineringsarbejdet på tværs af forvaltningerne baserer sig desuden på demografiske og befolkningsmæssige
udviklingstendenser, som udgør forudsætningerne for
udviklingen i kommunes forskellige lokalområder

•

Udvikling i flyttemønster internt og eksternt i Aalborg
Kommune.

•

Boligpræferencer og boligudbygningsstrategi.

•

Den gældende befolkningsprognose viser, at Aalborg
Kommune som helhed vokser med 20.569 personer frem
til 2029, herunder hvorledes denne vækst fordeler sig geografisk i kommunen, hvor der viser sig store forskelle. I
”Fremtidens Aalborg”, efterårsudgaven 2018, vil resultaterne af befolkningsprognose 2018-2030 blive præsenteret.

Den aldersfordelte befolkningsudviklings betydning
for servicetilbud og økonomiske konsekvenser.

•

PK gruppens fælles GIS – dataplatform på tværs af
forvaltningerne.

Byrådet ønsker, at der fremover skal rettes større opmærksomhed mod kommunens demografiske udvikling,
som grundlag for mål og handlinger i kommunens tværgående strategier. Derfor øger Økonomikontoret sin indsat på dette område i den kommende tid, med henblik på
at skabe større, og mere koordineret, indblik i de mønstre og udviklingstendenser som vil præge fremtidens
Aalborg, eksempelvis:

PK gruppen arbejder på at sikre en stærkere kobling
mellem demografiske forudsætninger (udfordringer og
sårbarheder), på den ene side, og byrådets overordnede
strategiske udviklingsmål på den anden side.

Aalborg Kommune forventes i perioden fra 1. januar 2017 til 1.
januar 2029 at få væsentlig flere borgere i alderen 0-16 år og
alderen 80+ år.

Geografisk udvikling 2017-2029
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Bæredygtighedsstrategi

Erhvervsplan 2015 - 2018

Bæredygtighedsstrategi 2016-20 ’Sammen skaber vi et
GRØNT og STÆRKT Aalborg, hvor mennesker TRIVES’ er
godkendt af byrådet i november 2016. Strategien styrker
indsatsen for at skabe en bæredygtig kommune i samarbejde med borgerne og erhvervslivet.

Den Globale Videns- og Industriby
Erhvervsstrategien for Aalborg Kommune angiver vision,
strategi og handlinger for kommunens erhvervspolitik.

Den indeholder både nye og eksisterende visioner, strategier og mål for en bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune.
Bæredygtighedsstrategien er udarbejdet med inddragelse af alle kommunens fagforvaltninger, som medvirker
til formulering af egne handlinger og mål. Således er en
samlet Bæredygtighedsplan for alle forvaltninger, blevet
præsenteret for byrådet i september 2017.
Status for Bæredygtighedsplanens implementering afrapporteres årligt, til byrådets orientering, første gang i foråret 2018.
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Erhvervsplan 2015-2018 har overskriften ’Aalborg - Den
Globale Videns- og Industriby’. Erhvervsplanen tager afsæt i en vision om, at Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig kommune. Aalborg Kommune
vil understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og være
en moderne industriby, hvor viden og forskning nemt omsættes til nye produkter og forretningsmodeller.
Erhvervsplanen angiver en helhedsorienteret erhvervsstrategi, hvor klynger, tiltag og aktører spiller positivt
sammen. Strategien tager udgangspunkt i erhvervslivets
behov, Aalborgs DNA og eksisterende styrkeområder.

STRATEGIER

Erhvervsplanens overordnede mål er at skabe vækst og
arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. I Erhvervsplanen
er der opstillet to konkrete måltal, som skal fungere som
pejlemærker for Aalborgs erhvervsindsats:
Mål 1. Flere arbejdspladser
Målet er, at der skabes 7.500 flere arbejdspladser frem
mod 2018. Der skal skabes og fastholdes videns-, serviceog produktionsarbejdspladser, og arbejdspladser i både
styrkepositionerne og i andre brancher.
Mål 2. Mere værdi pr. medarbejder
Målet er at øge værdiskabelsen pr. medarbejder, så virksomhederne skaber en højere merværdi pr. medarbejder.
Målet er en vækst på 10% i værditilvæksten pr. medarbejder indtil 2018.
Se Erhvervsplanen her:
www.aalborg.dk
Ny Erhvervsplan for 2019-2022
I 2018 udarbejdes en ny Erhvervsstrategi, der skal fungere som kommunens politik på erhvervsområdet i årene 2019-2022. Strategiprocessen vil involvere en række
samarbejdspartnere og aktører, så den bliver vedkommende og relevant for kommunens erhvervsliv.
Det er Aalborg Erhvervsråd, der udarbejder Erhvervsstrategien med hjælp fra BusinessAalborg. Den nye strategi
behandles politisk i udvalg og Byråd i 4. kvartal 2018.
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2. AALBORG MIDTBY

•
•
•
•
•
•
•
•

Aalborg
midtby
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Budolfi Plads
Indsats for detailhandel i Aalborg Midtby
Nørregade
Spritfabrikken
Frederikstorv
Aalborghus Slot
Åbning af Østerå
Hjulmagerkvarteret

MIDTBY

Midtby
Aalborg er hovedstad i Nordjylland og udpeget som den
regionale kultur-, handels- og oplevelsesby. Midtbyen
spiller en vigtig rolle, som eksponent for denne udvikling.
Det er målet, at der i tæt sammenhæng med udviklingen
af både detailhandel, kultur og videnserhverv skal skabes
attraktive bymiljøer og byrum i midtbyen. Der har allerede i en årrække været fokus på at opgradere og modernisere midtbyen og den centrale havnefront med anlæggelse af nye byrum og større kulturprojekter, fx Nordkraft
og Musikkens Hus.
I øjeblikket er der gang i omdannelsen af Budolfi Plads,
Algade med byrum langs Budolfi Kirke. Byhaven øst for
Budolfi kirke, og den tidligere Spritfabrik samt Åbning af
Østerå og på sigt skal strækningen fra Nytorv til Nordkraft
renoveres. Herudover er hele Hjulmagerkvarteret og Sygehus Nord og Gåsepigeområdet to store byomdannelsesområder hvor planlægningen er sat i gang. Der er ligeledes
afsat midler i budgettet til revitalisering af Aalborghus Slot.
Med etablering af en +BUS-løsning og ovenstående projekter, vil der de kommende år kunne ske store forandringer i midtbyen, og det er derfor en rigtig god mulighed for
at gentænke byens mobilitet, funktioner og byrum , samt
skabe nye rammer for et attraktivt bymiljø.
Det er intentionen, at en ny visions- og udviklingsstrategi
for Midtbyen skal være med til at skabe ’den nye fortælling
om Aalborg Midtby’ og samtidig koordinere og samle alle
indsatser og projekter, så der trækkes i den rigtige retning
i forhold til de overordnede visioner for Aalborg Midtby.
Strategien forventes vedtaget i løbet af foråret 2018.
Affald under jorden
I tætbyen skal affald fremover opsamles i nedgravede
containere. Nedgravede containere er et lukket system,
hvor affaldet opbevares under jorden, hvor der er koldere,
og dermed mindskes risikoen for lugtgener fra affaldet.

Spritfabrikken

Sygehus Nord-området

Aalborghus Slot

Havnefronten
Åbning af Østerå

Gåsepigen
Nørregadekvarteret

Hjulmagerkvarteret

De nedgravede container placeres i offentlige arealer,
og målet er bl.a. at reducere mængden af tung trafik,
forskønne bybilledet, skabe en moderne og tidsvarende
affaldsløsning samt skabe plads i baggårde, når de nuværende containere fjernes.

Aalborg Kloak A/S har i forbindelse med koordinerede
ledningsarbejder udskiftet mange fælleskloakerede ledningsstrækninger med nye separate ledningssystemer.
Ligeledes har nogle grundejere i midtby-området separeret på egen grund i forbindelse med ombygninger.

Etablering af nedgravede containere sker i tæt samarbejde med bl.a. byplanlægning, et ønske om at gøre byens rum
grønnere, parkeringspolitik, midtbyvision og generelt udnyttelse af offentlige byrum i Aalborg. Der er udpeget fire områder, hvor der etableres nedgravede containere: Aalborg
Midtby, Vestbyen, Øgadekvarteret og Nørresundby Midtby.

Der er flere områder i Aalborg midtby, der har fået fastlagt tidsfrist for separatkloakering. Således er det i et
afgrænset område ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. fastlagt, at ejendommene skal være separatkloakeret inden udgangen af 2019,
mens ejendomme i delområder langs Nørregade og Ågade skal være separatkloakeret inden udgangen af henholdsvis 2021 og 2022.

Kloakering
Midtby-området er fælleskloakeret. Alle fælleskloakerede områder, skal, separatkloakeres inden år 2065. Kloakkerne i midtbyen er gamle og generelt modne til sanering.

I forbindelse med omdannelsen af Budolfi Plads skal områdets kloakering ændres fra fælleskloak til separatkloak.
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MIDTBY

er at skabe et imødekommen” Visionen
de bymiljø, der kan blive en destination
for byens borgere og besøgende

Budolfi Plads
Budolfi Plads – i hjertet af Aalborg – er under omdannelse og man kan nu se de første konturer af byggeriet.
Målet med omdannelsen af Budolfi Plads er at skabe et
levende byområde i den historiske del af Aalborg midtby.
En stor del af området bliver fremover en attraktiv, grøn
plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk
af byrum og medvirker til at skabe flow og sammenbinding af gågaderne. Pladsen etableres oven på en offentlig
tilgængelig p-kælder, og i kanten af pladsen skal der etableres butikker, caféer og boliger, der kan være med til at
understøtte midtbyens by- og handelsliv. Den nye plads
skal indrettes, så der, ud over aktiviteter som fx udeservering, handel og lejlighedsvise arrangementer, også er
plads til ophold, ro og fordybelse.
I perioden fra marts til august 2017 blev det tidligere
byggeri miljøsaneret og nedbrudt på en skånsom måde.
Den 25. september 2017 blev 1. spadestik taget. Frem til
december 2017 blev kælderen i byggeriet etableret og i
perioden januar 2018 til september 2019 bliver det nye
byggeri og byrummet opført. Omdannelsen forventes
gennemført i efteråret 2019.

På fotoet kan man se dagligvarebutikken
og en del af p-kælderen, hvoraf en del vil
være skjult under byrummet når projektet
er gennemført.
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Indsats for detailhandel

Nørregade

En stærk detailhandel i Aalborg Centrum er vigtig af flere
grunde:

Omdannelsen af Nørregade har stået på i perioden sommeren 2016 til efteråret 2017. Resultatet er blevet en meget
mere grøn gågade med træer og klatreplanter og en mere
klar identitet og karakter for gaden.

•

•

Der er i alt 9.179 ansatte i Aalborgs 910 butikker, hvilket er en stigning på knap 400 personer over fire år.
Handel er den største branche i Aalborg Kommune
målt på antal beskæftigede.

Under hele processen har der, i samarbejde med især gadens
butikker og institutioner, været en lang række forskellige midlertidige initiativer for at understøtte gadens liv.

Detailhandlen er en vigtig del af byens attraktivitet
– en pulserende midtby, som gør det interessant at
bo, leve og besøge Aalborg. Dette er i fokus i Aalborg
Kommunes Midtbyplan, som er en helt central del af
det videre arbejde med detailhandlen.

Rådgivere på projektet har været arkitektfirmaet COBE og
ingeniørfirmaet Sweco A/S.
Efter projektets færdiggørelse er der etableret et lille grønt
anlæg på hjørnet af Nørregade og Østerbro.

Aalborg Kommune har ikke tidligere haft en særlig indsats for detailhandlen, som den har for en del andre brancher. Der har naturligvis været løbende dialog omkring
den fysiske planlægning, ligesom iværksættere inden for
detailhandelsområdet også har mulighed for startrådgivning, men ikke et organiseret samarbejde.
På opfordring fra flere samarbejdspartnere er der etableret et partnerskab, der i dag består af:
•

Aalborg City

•

Aalborg Universitet

•

VisitAalborg

•

Aalborg Handelsskole

•

Dansk Erhverv

•

UCN

•

HK Handel Nordjylland

•

•

Salling

•

Friis Shopping Center

Aalborg Kommune (Byog landskab, Miljø og
Energi, Jobcenter, Kultur, Event og Erhverv)

I januar 2018 tiltrådte Peter Bertelsen som Commercial Brand Manager og har som sin fornemste opgave at
styrke detail- og restaurationsbranchen i Aalborg i tæt
samarbejde med byens aktører og partnerskabet. Peter har
rødder i både dansk og international detailhandel og har solid erfaring med brand building, forretningsudvikling og salg.
Detailhandel er et indsatsområde i Jobvækstpakken, som
omtales senere i denne publikation.

AALBORG CITY 2_IloveAacTshirtPige
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Spritfabrikken
Den tidligere Spritfabrik er købt af A. Enggaard A/S, som i
samarbejde med Martin Nielsen ønsker at udvikle området
til blandede bymæssige funktioner med et særligt fokus
på kulturarv og kunst. Kulturstyrelsen har i december 2015
fredet de oprindelige røde teglstensbygninger.
Lokalplanen, som skal danne grundlag for den kommende
omdannelsesproces, blev vedtaget juni 2017.
Nedrivning af de første bygninger er netop påbegyndt.
Helhedsplanen, som tegnes af Henning Larsen Arkitekter,
rummer over 80.000 m² blandet bebyggelse, herunder et
nyt Aalborg Teater, en kunsthal med et tilhørende stort
udendørs kunstværk, hotel, butikker, parkering samt omkring 7 – 800 boliger.
Der lægges stor vægt på områdets byrum, det grønne og
havnefronten og der planlægges for øjeblikket, i samarbejde med Realdania, en arkitektkonkurrence for netop
disse elementer samt indretning af kunsthal i fabrikkens
tidligere kraftværk.

Illustration: Big Arkitekter
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Frederikstorv
Omdannelsen sætter i 2018 fokus på at aktører i området
inviteres til at udvikle og planlægge events, midlertidige
byrumsaktiviteter eller lignende, der kan afsøge torvets
potentialer og give baggrund til at udvikle en langsigtet
vision for torvet.
Frederikstorv har i starten af 2018 fået flere plantebede,
træer og bænke, som skal forny torvets brug.

Aalborghus Slot
Formålet med projektet er, at revitalisere slottet ved at flytte Nordjyllands Historiske Museum
og Aalborg Stadsarkiv til Aalborghus Slot. Det forventes at blive et aktiv i midtbyens udvikling og
få en ny epoke som en kulturdestination for byens borgere og gæster – på linje med Jens Bangs
Stenhus, Musikkens Hus, Nordkraft, Utzon Centret, Spritten m.fl.
Aalborghus Slot rummer, med sin unikke placering på havnefronten, og velbevarede bygninger
opført af Christian den 3. i perioden 1535-1550’erne, et stort potentiale til en formidling af byen
og dens fortid.
Bygningerne er fredet sammen med voldanlægget, og rummer i dag bl.a. Statsforvaltningen, og
ejes og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Det har et samlet grundareal på 4,7 ha og et
samlet bygningsareal på ca. 4.100 m2.
Anlæggets både læ- og solfyldte gårdrum med de velbevarede bindingsværks-facader er en af
byens smukkeste pladser og vil, sammen med slotsparken og voldanlægget, kunne anvendes
som nye offentlige byrum til passage og ophold, men selvfølgelig også til aktiviteter, der knytter
sig til museums- og arkivdrift.
I budgettet for 2017 er der i 2017 og 2018 i alt afsat 2,5 mio. kr. til videreudvikling af projektet.
Pt. er der ved at blive udarbejdet en analyse af projektets økonomiske bæredygtighed.
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MIDTBY

Åbning af Østerå
Siden 2008 har der været arbejdet med projektet for
åbning af Østerå gennem byen fra Gabriel til Limfjorden.
Arealerne er reserveret i planlægningen til både Åparken,
Karolinelund og den nordlige strækning mellem Musikkens Hus og Østre Havn. Med det vedtagne budget 20182021 er der nu afsat penge til at føre Østerå gennem
Åparken fra Gabriel til Karolinelund, ligesom der er midler til at gennemføre den nordlige strækning med en høj
standard i forhold til beplantning og belysning, svarende
til havnefronten. Etapen, hvor Østerå føres gennem Karolinelund, er planlagt påbegyndt med projektering i 2021
med henblik på færdiggørelse i 2022.

I øjeblikket undersøges det, om det er en mulighed at lede
Østerå fra Gabriel til Åparken via Godsbanearealet under
banebroen

Det er aftalt med Kloak A/S, at der skal arbejdes på at
skaffe en medfinansiering til projektet herfra, via sparede forsinkelsesbassiner i forbindelse med flere separat
kloakeringsprojekter langs ruten. Ansøgning herom til
Statens Forsyningssekretariat skal udarbejdes i efteråret
2017.
Der foregår p.t. en afklaring og planlægningsarbejde for
de tilgrænsende arealer v. Gabriel og Bosch med henblik
på en sikring af Østerås forløb frem til den kommende
Åpark.
For at synliggøre Østerås forløb ved Karolinelund er der
etableret en rist med lys på Kanalstien tæt ved forpladsen.

Visualisering af byudvikling i Hjulmagerkvarteret set fra
nordøst. Det er tydeligt at se, hvordan den kommende
Åpark bliver et markant grønt træk gennem området.
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Hjulmagerkvarteret
For at stedfæste og gøre byudviklingsområdet til sit eget
sted i byen foreslås det at foretage navneændring fra Håndværkerkvarteret (Nordlige del) og til Hjulmagerkvarteret.
Området skal omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde med urban karakter og kvalitet. Det er intentionen, at områdets omdannelse kan ske over tid, så eksisterende erhverv og det lidt selvgroede miljø kan fortsætte side om side med etableringen af nye boliger og andre
funktioner. Blandingen af nyt og gammel skal fastholde
områdets særlige identitet og karakter, som et spændende og kontrastfyldt byområde.
Ultimo 2017 blev der udarbejdet en helhedsplan for områdets potentielle udvikling. Denne skaber en samlet og
klar vision for områdets fremtid. Med afsæt i helhedsplanen færdiggøres kommuneplantillæg, der fastlægger styrende rammer for områdets udvikling.

Visualisering af en mulig fremtid i byområdet. Kombinationen
af nyt og (omdannet) gammelt skaber grobund for etableringen
af et yderst attraktivt byområde, hvor nye anvendelser indtager
dele af den eksisterende bygningsmasse og danner spændende
rumligheder derimellem.

Området er inddelt i fire delområder, der adskilles af tre
blå/grønne landskabsrum: Åparken, Hjulmagervej og ’kanalen’. Realiseringen af Åparken (2018-2021) skaber et
markant potentiale for nye investeringer hvor tidligere
’bagsider’ bliver til nye, attraktive forsider.
Åparkens attraktionsværdi og udvidede byggemuligheder er afgørende for udviklingen af de kommunalt ejede
ejendommene mellem Jyllandsgade og Åparken. I 2018
forberedes udbudsmateriale med henblik på salg af de
kommunale ejendomme.
Mod Østre Alle planlægges der for at skabe en ny, markant
bykant med store bebyggede volumener i samme skala
som Boxit byggeriet, der er under opførelse. En udbygning
af krydset Håndværkervej/Østre Alle skal give en ny og
mere kapacitetsstærk, samlet vejadgang til området.
Indsatsen koordineres med udarbejdelsen af projektet om
åbning af Østerå.

Illustration: Transform Arkitekter
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•
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Programmering i folkeskolerne
Dit liv på nettet
Sofiendal Enge Syd
Udvikling af Løvvangsområdet
Stigsborg Havnefront
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Bydele
Aalborg er hovedstad i Nordjylland og udpeget som den
regionale kultur-, handels- og oplevelsesby. Mellem midtbyen og oplandet findes bydelene og forstæderne, som
varierede områder og helheder med unikke karakteristika
og kvaliteter.

Løvvangsområdet

Stigsborg Havnefront

En bydel indeholder ofte en række forskellige kvarterer
med særlige forhold, identitet og karakteristika, der spiller en rolle i det samlede indtryk af bydelen. Bydelen danner rammen for mange borgeres hverdagsliv og har ofte
en bydel med handel og servicefaciliteter, så som skole,
institution og bibliotek.

Østre Havn
Sofiendal Enge
+BUS

Sohngårdsholmsområdet

Aalborg Øst

Fremtidens bydele og forstadsområder skal udvikles anderledes, end vi kender dem i dag – de skal udvikles og
omdannes smartere og i relation til de helheder og delelementer, de indgår i. Det skal de, fordi der findes mere
bæredygtige alternativer til fritliggende énfamiliehuse.
De traditionelle parcelhuse nødvendiggør ofte bilejerskab
og inddrager større arealer, der kan bruges til jordbrugsog naturområder.
Fortætning af byen vil, udover at løse transportbehovet
med bæredygtige transportformer, også danne grundlag
for mere byliv og bedre bykvalitet. Samtidigt med at byen
fortættes, stiger behovet for at holde fast i rekreative
kvaliteter og forbindelser til byens næropland. I nogle tilfælde kan grønne områder dog bringes i bedre samspil
med byen, fx gennem bebyggelser eller andre tiltag i randen af områderne.

•

Forstadens bydele skal udvikles som veldefinerede nærmiljøer med lokal identitet og særpræg.

•

Landskab, udsigt, lys og luft er særlige kvaliteter, som skal fremmes i bakkebyen.

•

Bebyggelse skal understrege landskabet og give naturen plads.

•

Bydelscentre med dagligvarebutikker, service, sociale mødesteder og fritidstilbud skal fremmes tæt på,
hvor man bor.

•

Multifunktionelle bæredygtige bygninger og byrum skal skabe liv lokalt.

•

Helhedsorienterede kvarterløft skal skaber attraktive rammer for byens borgere.

•

Der skal udvikles nye måder at bo på - især mere bæredygtige udgaver af parcelhuset med fokus på fortætning og fleksibilitet
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Service til ældre

Madservice i kommunen

’Madservice Aalborg’ forestår Aalborg Kommunes tilberedning og pakning af døgnkost til beboere på plejehjem, middagsmad til handicapinstitutioner, middagsmad til visiterede hjemmeboende borgere, forplejning til møder og kurser
i Aalborg Kommune samt samarbejde og levering til enkelte
caféer og dagcentre. I forbindelsen med budget 2017 blev
det besluttet, at der skal ske en tilbygning til det eksisterende køkken i Gug, med arealer til lager, produktion og pakning. Ombygningen forventes afsluttet oktober 2019.

Aflastningstilbud på Annebergvej

Aflastningstilbuddet på Annebergvej er nu navngivet Anneshave, tilbuddet med 48 midlertidige boliger på Annebergvej 173-175 erstatter de eksisterende ikke tidssvarende aflastningspladser på Riishøj. De nye midlertidige
boliger skal styrke muligheden for at hjemtage borgere
hurtigt fra sygehuset og levere den nødvendige komplekse opgavevaretagelse i kommunalt regi. Boligerne forventes klar til ibrugtagning medio 2019.

Markusgården

Som et led i konsolideringsplanen på plejehjemsområdet
opføres et erstatningsplejehjem for Lollandshus i Øgadekvarteret. Det nye plejehjem opføres på arealet ved Markusgården i umiddelbar nærhed af Østre anlæg. De nuværende bygninger kan måske omdannes til ungdomsboliger.

Plejehjemmet Elmely

Elmely i Nørresundby nedlægges som plejehjem ved lejemålets ophør i 2023. Der opføres et erstatningsbyggeri i
nærområdet.

Plejehjem Klarup

Hellashøj i Klarup med i alt 18 boliger erstattes af et nyt
og større plejehjem i Klarup. Det nye plejehjem med i alt
75 boliger opføres langs Jørgensmindevej med planlagt
indflytning i 2021.

Nyt behandlingscenter i Hammer Bakker

Der opføres et nyt botilbud i Hammer Bakker som erstatter Behandlingscenterets nuværende afdeling på Bodil
Hjorts Vej og afdelingen Skovbrynet i Brønderslev. Med
et nyt samlet botilbud er det muligt at tilbyde borgerne gode boliger i rolige omgivelser, samtidig med at der
kan realiseres et fagligt og økonomisk potentiale. Der er
iværksat en involverende proces, hvor borgere, personale
og andre interessenter inddrages i arbejdet med idégenerering og byggeprogram. Byggeriet forventes klar til
indflytning medio 2020.
I behandlingscenterets nuværende bygninger samles
Nøddehuset, der er et aflastningstilbud for børn og unge
med autisme. Med en samling af tilbuddet i Hammer bakker kan børnene tilbydes et samlet aflastningstilbud i rolige omgivelser skærmet for unødig stimuli.

18

BYDELE

Konsolidering af plejehjem ældreboliger

I forbindelse med budget 2017 blev det vedtaget en langsigtet plan for konsolidering på plejehjemsområdet i Aalborg Kommune. Konsolideringsplanen bygger på 4 principper om:
•

at hvert enkelt plejehjem har en bæredygtig økonomi,

•

at målet er, at plejehjemmenes størrelse understøtter
en høj faglighed, og at medarbejdernes kompetencer
afspejler beboernes behov,

•

at der er en geografisk dækning af plejehjem, som understøtter behovet i hvert af kommunens 10 planområder, og

•

at skabe plejehjem, som tilgodeser beboernes trivsel
og livskvalitet, og som indrettes med mindst mulig institutionelt præg, men som også tilgodeser plejeboligen og plejehjemmene som en arbejdsplads.

Ældreboliger
Ældre- og Handicapforvaltningen opfører ikke længere
ældreboliger. Det forventes at de kommende generationer af seniorer vil stille nye krav til en fremtidig bolig. Der
vil typisk være tale om en mellemstor bolig (større end
kendte ældreboliger i dag og mindre end parcelhuset) og
en bolig der gerne ligger tæt på andre boliger med samme
formål og mulighed for at skabe netværk og fællesfaciliteter sammen med andre. Og så må boligen gerne være
lokaliseret centralt i forhold til offentlig og privat service
– ikke mindst med nem adgang til dagligvarehandel. Både
i Aalborg og i de øvrige byer i Aalborg Kommune skal der
sættes fokus på etablering, gerne i privat regi, af sådanne
boliger for de kommende ældregenerationer. Ældre- og
Handicapforvaltningen samarbejder med By- og Landskabsforvaltningen for at sikre at planstrategi og kommuneplan understøtter etablering af boformer til seniorer.

Sohngårdsholmsområdet
Efter Universitets fraflytning af Sohngårdsholmsvej 55-57
gennemførte Statens ejendomsselskab og Aalborg Kommune i 2015 et parallelopdrag om områdets udviklingsmuligheder.
Idékonkurrencen satte samtidig fokus på de nye udviklingsperspektiver for hele Sohngårdsholmsområdet, som
konsekvens af den kommende +BUS-forbindelse der tangerer området langs Sohngårdsholmsvej til Grønlandstorv,
og videre mod øst langs Universitetsboulevarden.
I kraft af sit naboskab til Den gamle Golfbane byder området på helt unikke landskabelige kvaliteter, som det er
vigtigt at sikre i en fremtidig byomdannelse. Alt i alt har bydelen potentialerne til at udvikle sig til et særdeles attraktivt område for bosætning, hvor kvalitetsrig byfortætning
og bæredygtig mobilitet kan gå hånd i hånd med rekreative
kvaliteter.
Forud for igangsætning af den fysiske planlægning, har
Aalborg kommune i efteråret 2016 gennemført en fordebat om områdets byudviklingsperspektiver. Parallelt er
gennemført et udbud af den tidligere kommunalt ejede,
ubebyggede hjørnegrund Sohngårdsholmsvej/Universitetsboulevarden. Ambitionen er, ud fra en fortætningstankegang, at muliggøre opførelse af nybyggeri, der kan
understøtte dannelsen af et urbant knudepunkt i tæt sammenhæng med det eksisterende Grønlandstorv og den
kommende +BUS-station.
Der er udarbejdet forslag til hhv. kommunplantillæg og lokalplan for de 2 ovennævnte områder. Begge forslag omhandler mulighed for opførelse af nyt højhusbyggeri, hhv. i
form af en ny grøn bolig-parkbebyggelse i kanten af parkområdet. Lokalplanforslaget for hjørnegrunden giver mulighed for opførelse af en ny markant karréstruktur, i et mix
af boliger og erhverv, med krav om butikker i stueetagen
for at sikre aktive stueetager mod omgrænsende gader og
byrum.
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Planlægning af +BUS
Udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag for tracéet,
med kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-tilladelse, er
godt i gang. Der forventes offentlig høring af kommuneplantillæg og lokalplan juni-august 2018, med endelig
vedtagelse i efteråret.
I samarbejde med Cobe Arkitekter gennemføres i foråret 2018 en skitsering af visionen for identitet og udtryk for byrum og stationer for hele strækningen. Hermed visualiseres de kvaliteter, +bussen kan tilføre byen,
og vi får bearbejdet de positive fortællinger om mobilitet, urbanitet og grøn rygrad gennem byen. Byrum og
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strækninger, som får særlig opmærksomhed i arbejdet,
er Haraldslund, Kastetvej, Vestby Station, Østerågade,
Jyllandsgade, Bornholmsgade, Sohngårdsholmsvej og
Universitetet Station.
Samtidig gennemføres en skitseproces, også v. Cobe
Arkitekter, for omdannelse af J.F. Kennedys Plads med
involvering af alle relevante interessenter. Det sker fordi
ændringerne på pladsen som følge af +busprojektet i sig
selv vil være omfattende. Udarbejdelse af en byrumslokalplan for J.F. Kennedys Plads følger tidsmæssigt efter
de øvrige planer, med offentlig høring i efteråret 2018.

+BUS - anlægsproces

+BUS-anlægsprojektet er fuldt finansieret og BRT-sekretariatet er ved at blive bemandet. Dermed vil tilrettelæggelsen af anlægsprojektet for alvor tage fart, og med
udgangen af 2018 vil projektering og udbudsarbejde på
anlægsopgaven være godt i gang.
Arbejdet med at koordinere selve +BUS-projektets anlæg med ledningsejernes ønsker om at renovere fx kloak,
vand og varmeledninger er højt prioriteret i 2018.
Vi forventer at anlægget står klar ultimo 2021, omtrent
samtidigt med åbningen af det ny Aalborg Universitetshospital, der for alvor ellers ville udfordre kapaciteten på
den eksisterende bybuslinje 2.

BYDELE

Østre Havn
Østre Havn er i fuld gang med en transformation fra industri til en tæt urban bydel med et anderledes bymiljø skabt i mødet mellem den industrielle kulturarv, moderne
arkitektur af høj kvalitet og et aktivt byliv omkring Østre
Havnebassin og Stjernepladsen. Hele området er nu lokalplanlagt.

’Velkommen til ’Urban Hawaii’

Omkring Stjernepladsen er flere boligprojekter på vej,
med publikumsorienterede erhverv i stueetagen. Derved
begynder man efterhånden at kunne fornemme stjernestrukturen med smalle stræder, der stråler ud fra den
centralt beliggende plads.
Ud mod Nyhavnsgade ved det nye Østre Havnegadekryds
er der fuld gang i opførelsen af en dagligvarebutik med
boliger ovenpå og et stort p-hus.
På østsiden af havnebassinet er den tidligere værftsbygning blevet ombygget til eksklusive ejerboliger samtidig
med at der planlægges opført et punkthus ved siden af.
På den sydøstlige side af havnebassinet er der yderligere
tre boligprojekter på vej, herunder et alment boligprojekt
der danner kant mod Nyhavnsgade.
Sideløbende med byggeaktiviteterne arbejder A. Enggaard
aktivt med at involvere beboere, erhvervsfolk og ildsjæle i
en lokalt forankret bylivsstrategi for området. En af de centrale visioner er at udvikle havnebassinet og Kabelparken
til en by-version af surferparadiset i Klitmøller: Cold Hawaii
krydret med Berlinerstemning og kant. Velkommen til ’Urban Hawaii’!
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Aalborg Øst under forandring
’Det østlige Aalborg’ er under ombygning. Ikke mindst i
kraft af Nyt Aalborg Universitetshospital, NAU, investeres
aktuelt i en række store bygge- og anlægsprojekter, offentlige som private.
Syd for Universitetsboulevarden, i tæt sammenhæng med
den kommende +BUS-station, er en helt ny bydel på vej
ved Gigantium, med plads til ca. 3.000 nye beboere, ligesom
hovedcampus er under udbygning med nye institutter, nye
boliger mv. og en helt ny central kvartersplads. Mod nord

Illustration: Team Vandkunsten
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pågår en række ambitiøse renoveringsprojekter, dels i de
almene boligområder, dels langs Astrupstiforbindelsen og
omkring det nye Tornhøj bydelscentrum, Kickstart Tornhøj.
Også Aalborg Havn er midt i en visionær planlægningsproces, i samarbejde med en række lokale aktører og Erhvervsnetværk 9220. Med andre ord formår byområdets
forskellige aktører og interessenter at fastholde et dynamisk momentum i udviklingen hen imod en mere bæredygtig og sammenhængende bydel, en bydel i vækst!

Erhvervsudvikling

Forskningsmiljø, Innovationshub
Byområderne, der ligger i krydsfeltet af Nyt Aalborg
Universitetshospital, Aalborg Universitet og NOVI, rykker
mere og mere i fokus for udviklingsinteresser, der får gavn
af det unikke og voksende forsknings- og innovationsmiljø.
I planlægningsarbejdet spiller særligt muligheden for erhvervsudvikling en væsentlig rolle. Det gælder for eksempel det 5,5 ha store område, der ligger umiddelbart syd for
NOVI ved Alfred Nobels Vej. Her arbejdes der med at udvikle et plangrundlag for et nyt erhvervsområde, som kan
skabe plads til en bred pallette af erhvervsformer, der har et
forskningsmæssigt, højteknologisk eller sundhedsmæssigt
fokus.
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Helhedsplan ’Kildeparken 2020’

Kickstart Tornhøj

Helhedsplanens 1. etape var opførelse af Sundheds- og
Kvartershuset på Fyrkildevej. Den aktuelle 2. etape omfatter renovering af de 3 boligafdelinger, herunder opførelse af infill-bebyggelse med ejerboliger.

Formålet er gennem renovering af tunnel og omkringliggende byrum at kickstarte udviklingen af et attraktivt,
centralt mødested i bydelen, der også kan medvirke til
at kickstarte flere private investeringer. Rammerne for
renoveringsprojektet er udviklet i en forundersøgelse, i
samarbejde med områdets forskellige aktører og grundejere. Undersøgelsen mundede ud i en Realdania-bevilling på 25 mio. kr. til renoveringen. Aalborg Kommune
bidrager med tilsvarende beløb.

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

Helhedsplanen rummer desuden særlige udviklingsprojekter, hhv. en helt ny type ’erhvervsboliger’ og en ’Fritidshangar’ – sidstnævnte tænkt som rum til klub- og fritidsaktiviteter for hele bydelen.
Endelig omfatter renoveringsplanen ændringer i områdets infrastruktur, hvor fx boligveje sammenbindes og
der gives mulighed for at parkere tættere på boligen.
Den samlede renoveringsudgift af boligerne er beregnet
til 1,35 mia. kr. – hertil kommer investeringer i ny infrastruktur, udviklingsprojekter samt seneste skud på stammen, de private investeringer i ejerboliger.
Nye aktiviteter
I marts blev det første spadestik taget til opførelsen af de
6 nye punkthuse med i alt 174 nye ejerboliger, en investering på ca. en kvart milliard.
I hhv. Ravnkildevej og Fyrkildevej pågår renoveringsarbejder. Ravnkildevej forventes at være afsluttet i løbet af
2018, mens Fyrkildevej først forventes færdigrenoveret i
2020. Den sidste etape omfatter udover en ny type erhvervsboliger også et seniorbofælleskab, som pt. er under udvikling i samarbejde med Realdania.

I forlængelse af konkurrencen ’City in Between’ har Aalborg
Kommune indgået en samarbejdsaftale med Realdania om
gennemførelse af anlægsprojektet Kickstart Tornhøj.

Parallelt med udvikling af anlægsprojektet er der i tæt
dialog med kommunens forvaltninger og lokalommrådets
aktører/grundejere udarbejdet en ny helhedsplan for
bydelscentrets fremtidige udbygning. Dette koordineret
med en ny helhedsplan for mobilitet og byudvikling langs
hele Astrupstiforbindelsen, som bydelens nye sammenbindende hovedgade.
I den nye helhedsplan for Tornhøj Bydelscentrum indgår
bl.a. indpasning af et nyt demensplejecenter, samt fortætning med ny detailhandel og forskellige nye boligtyper.
Nye aktiviteter – bydelscentrum
Demensplejehjemmet ’Tornhøjhaven’ forventes
klar
til indflytning pr. juli 2018. På den tidligere Tornhøjgård-grund er et nyt botilbud under opførelse, indflytning
forventes primo 2019. Desuden pågår udbud vedr. yderligere opførelse af dagligvarebutik og boliger i varierede
størrelser og ejerformer.
Tornhøjcenteret er under nedrivning, og et nybyggeri i
et mix af butikker, private boliger mv. forventes igangsat
sommeren 2018.
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Kickstart anlægsprojektet
Byrumsprojektet forventes indviet sommeren 2018. De sidste arbejder langs tilgrænsende nybyggerier udskydes dog,
koordineret med respektive nabo-byggerier.
Som en del af borgerinvolveringen blev der i 2016 gennemført et maker-projekt ’Vi skaber os’, med særligt fokus på områdets børn og unge.

Projektet blev gennemført med støtte af Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriet, og udført i tæt samarbejde med Tornhøjskolen og Trekanten.
Som resultat har børnene bl.a. selv designet og ’maket’
nye byrumsmøbler, bl.a. fine nye liggestole til den tidligere
Tornhøjgårds have, der fremadrettet bliver en grøn oase i
det nye bydelscentrum.

Astrupstiforbindelsen

Mobilisering af en bydel med førerløse busser
Astrupstiforbindelsen som strategi følger op på ’City in
Between’-konkurrencens mål om at fremme en mere
bæredygtig byudvikling i den nordlige del af Aalborg Øst.
Indsatsen baserer sig på sammentænkning af ny mobilitet og byfortætning i den eksisterende bebyggelse, hvor
Astrupstien bliver bydelens nye hovedgade og rygrad på
tværs af forskellige bebyggelser og borgere i Aalborg Øst.
Teststrækningen er fra Lejerbos boliger ved Skallerupvej
i nord, langs Jerupstien og mod syd af Astrupstien igennem ’Kickstart området’ for at ende ved Tornhøjskolen
og det kommende demensplejecenter. På denne del af
stien udvides tracéet, så der også kan køre mindre førerløse busser sammen med de eksisterende cykel og gangforbindelser. Forbindelsen vil optimere bydelens interne
mobilitet, sikre en god opkobling til øvrig kollektiv trafik
og den øvrige by, mobilisere en gruppe borgere som i dag
ikke er så mobile, lade Aalborg Øst være ’first mover’ ved
at teste den førerløse teknologi som et af de første steder i Danmark og derved bidrage til et ’image boost’ af
Aalborg Øst.
Tidsperspektiv
Anlægsarbejdet af udvidelsen af stien foregår fra april
til oktober 2018, hvorefter de førerløse busser vil blive
sat i drift i en 2-årig forsøgsperiode. Sideløbende med
anlægsprojektet foregår en ansøgningsproces ved Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen for at få tilladelse til at
køre med busserne i forsøget
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Botilbuddet Tornhøjgaard

Det nye botilbud består af 32 boliger for mennesker
med udviklingshæmning. Planlægningen af byggeriet
er sket med stor inddragelse af beboere for at sikre, at
botilbuddet skaber rammerne for et hverdagsliv, der er
så ’normalt’ som muligt. Botilbuddet skal danne rammen
om nære og meningsfulde fællesskab mellem beboerne,
og samtidig være en integreret del af lokalområdet.
Demenscenteret Tornhøjhaven
Med demensplejehjemmet vil Aalborg Kommune ruste
sig til at håndtere og udvikle indsatsen for mennesker
med svær demens på en prioriteret, innovativ og ambitiøs måde. Plejehjemmet er for borgere med svær demens, der har behov for behandling, pleje, omsorg og
rehabilitering samt evt. bolig af særlig specialiseret karakter. Demensplejehjemmet inkluderer og støtter den
dementes familie og nære netværk i at bidrage til trivsel
og velbefindende.
Byggeriet udformes som en form for landsby, med én
indgang bestående af forbundne, selvstændige punkthuse i en og to etager. Landsbyen skal danne et lukket
uderum med mange forskellige aktivitets- og stemningsrum. Der vil også være mindre bygninger til fælles- og
støttefunktioner.
Den arkitektoniske idé er inspireret af enfamilie-huset
og landsbyens hovedgade med en blanding af hjem og

butikker. Formålet er at skabe et trygt og genkendeligt
hjem og bymiljø, som kan give demensramte god livskvalitet.
Det nye demenshjem får 72 boliger hvoraf 6 boliger er
kommunale aflastningsboliger samt ca. 1.000 m2 servicearealer, som blandt andet skal rumme et daghjem.
Fra andre lande og danske kommuner har der i hele forløbet
været stor interesse for dette unikke anlægsprojekt, som er
et af de første af sin slags, og interessen her i slutfasen er
ekstra stor, i starten af året var der besøg fra Frankrig og
Norge og i maj 2018 planlægges der med besøg fra socialudvalget i yderligere 2 nordjyske kommuner samt repræsentanter fra ældrerådene i forbindelse med 7-by mødet.
Erstatningsbyggeri for Syrenbakken
I forbindelse med budget 2018 er det besluttet, at der
skal opføres et erstatningsbyggeri for Syrenbakken i
Nørresundby. På handicapområdet opføres et erstatningsbyggeri med 32 boliger og 4 midlertidige boliger
til mennesker med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser. Med et nybyggeri sikres bedre fysiske
rammer for beboerne, der får øget mulighed for privatliv
og selvstændighed i hverdagen. De nye rammer understøtter samtidig et bedre arbejdsmiljø for personalet, og
mulighed for at anvende moderne velfærdsteknologi. Der
arbejdes på en fremtidig placering i Aalborg Øst med forventet indflytning i 2021.

Illustration: FRIIS & MOLTKE
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Bydelen ved Gigantium

Vest for Aalborg Universitets hovedcampus i det østlige
Aalborg planlægges der for udvikling af en by, der forventes at danne rammen for det gode liv for op til 4.000 nye
beboere. I et tæt samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen, Skoleforvaltningen og områdets grundejere arbejdes der på en samlet udviklingsplan for det godt
og vel 48 hektar store fremtidige byområde.

kepositioner danner rygraden for udviklingen af en bæredygtig og aktiv bydel. Nærheden til sportsfaciliteter,
aktivitetstilbud og natur lægger op til at sundhed, bevægelse og naturindhold vægtes højt i den kommende bydel. Tilsammen med en høj grad af tilgængelighed til flere
transportformer rykker byområdet i fokus for bosætning
af målgrupper med reduceret bilejerskab og sund livsstil.

Visionen er at udvikle et blandet bykvarter med fokus
på bosætning. Områdets unikke stedskvaliteter og styr-

Med Aalborg Universitet, UCN, kulturinstitutioner og Universitetshospitalet som nærmeste naboer er forholdene
optimale for en vidensdrevet og international bydel.

Illustration: Landskabsarkitekter Schønherr
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Aalborg universitet, Campus

Hovedcampus i Aalborg Øst har et stort potentiale i forhold til at skabe et inspirerende campusmiljø med attraktive byrum og et levende læringsmiljø. Med afsæt i
Aalborg Kommunes fysiske vision 2025, og Aalborg Universitets ’Helhedsplan for Aalborg Universitet 2015-2021’,
er der igangsæt et bredt samarbejde med områdets aktører, hvor de overordnede visionsplaner og processer konkretiseres i en lokalplan. Formålet er at skabe et nyt byrum ved knudepunktet Bertil Ohlins Vej / Frederik Bajers
Vej - med kommende +BUS station som omdrejningspunkt. Byrummet, som bliver det naturlige ankomststed
og mødested i bydelen, skal tiltrække liv og være åben
for et bredt spænd af arrangementer og udfoldelsesmuligheder omkring det gode campusliv. Lokalplanen skal
muliggøre bebyggelser for nye ungdomsboliger, såkaldte
udadvendte funktioner såsom caféer, studenterboghandel, kopicentral, sandwichbar og butikker og en række
universitetsfunktioner, fx bibliotek, studenterrådgivning,
gruppemøderum og forhåbentligt meget mere.

BYDELE

Programmering i folkeskolerne

Dit liv på nettet

Programmeringen er i højsædet på Aalborgs skoler. Derfor har vi uddannet 10 programmeringsguider. De kommer
fra 8 skoler i kommunen, og de interesserer sig for tal,
koder og computere. Guiderne er især gode til at bruge
programmering i de naturfaglige fag, hvor eleverne kan arbejde problemløsende, eksperimenterende og innovativt.
Dette er et af målene i Skoleforvaltningens vision.

– undervisningsmaterialer til elever og forældre
For at hjælpe børn og forældre med den digitale adfærd
på nettet og undgå faldgruber som fx, at billeder og videoer bliver delt uden samtykke har Skoleforvaltningen et
samarbejde med Center for Digital Pædagogik i Aarhus.

Guiderne kan bookes af lærerne på andre skoler.
Det er vigtigt, at eleverne bliver rustet til fremtidens arbejdsmarked, hvor der tilmed er mangel på it-medarbejdere. På landsplan mangler der lige nu ca. 3.000 it-specialister, og i 2030 forventes tallet at vokse til 19.000. Derfor
er der et enormt behov for digitalt skarpe kandidater –
både kvinder og mænd.
Fakta:
Projektet
med
programmeringsguiderne
http://www.programmeringnaturligvis.dk/

hedder:

De har udviklet ’Dit Liv på nettet’, der et undervisningsmateriale skolerne i kommunen benytter på tredje år.
’Dit liv på nettet’ er løbende blevet justeret alt efter de
sociale medier, som er oppe i tiden hos børn og unge
samt i forhold til alderstrin.
Undervisningsmaterialet er blevet udvidet med et spor
helt ned til 2. klasse, og forældrene har også fået en stor
plads i undervisningsmaterialet som rollemodeller, for
det er her, det hele starter.
Seneste skud på stammen er, at Center for Digital Pædagogik har udviklet et modul omkring computerspil, som
primært er målrettet udskolingen.
Modulet tager fat på både omfanget af spilforbruget,
de sociale muligheder og risici, samt spillernes grænsesøgende adfærd. Modulet vil igangsætte de unges eget
favntag med begreber som vold, afhængighed, socialitet,
samarbejde, tidsforbrug og udvikling.
Undervisningsmaterialet er formidlet bredt til alle interessenter inden for kommunens SSP-samarbejde (skolen
- socialforvaltningen - politi), og er blevet taget meget
positivt imod – også af forældrene.
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Sofiendal Enge Syd

Udvikling af Løvvangsområdet

Udbygningen af Sofiendal Enge Syd blev muliggjort med
vedtagelse af lokalplanen i september 2017. Sofiendal
Enge er beliggende i det sydvestlige Aalborg ved den eksisterende bykant langs Bygaden og Letvadvej. Området
afgrænses mod vest af arealudlægget til den planlagte 3.
Limfjordsforbindelse og mod syd af Ny Nibevej.

’LØVVANGEN INBETWEEN’

Lokalplanen disponeres i to boligområder med hver deres centrale grønning. De to boligområder adskilles af en
grøn kile, som friholdes for bebyggelse og knytter sig op
på Aalborg Kommunes overordnede grønne struktur via
en forlængelse af ’Mulighedernes Park’, og derved skaber
sammenhæng til det omgivende englandskab i Sofiendal
Enge.
Området disponeres med afsæt i følgende grundprincipper:
•

Fire bebyggelsestypologier, der nedtrappes i højde
og tæthed ud mod den grønne kile og det omgivende
englandskab.

•

En grøn plan med sammenhæng mellem det omgivende englandskab og bebyggelsens ubebyggede opholdsarealer.

•

Fastlæggelse af en overordnet vej- og stistruktur, samt
forskellige løsninger for håndtering af regnvand.

I Sofiendal Enge Syd er der både private og kommunale
grundejerinteresser og Aalborg Kommune forventer i perioden fra 2018-2020 at udbyde boligområder med i alt
op til 30.000 m² byggeretter.
Flere større pensions- og investeringsselskaber har vist
interesse for byen og området, som der er forventninger
til i de kommende år at blive et af Aalborgs største boligudviklingsområder, hvor Pensam i marts 2018 igangsatte et byggeri med opførelse af 427 boliger.
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Byrådet i Aalborg Kommune har i forbindelse med Budget 2017 valgt at nedlægge Løvvangsskolen. I forbindelse
med budget 2017 er der afsat 21 mio. kr. til nye aktiviteter
i området, hhv. 4 mio. kr. i 2019, 11 mio. kr. i 2020 og 6 mio.
kr. i 2021 til nye investeringer i Løvvangsområdet.
Skolen er lukket pr. 1. august 2017, hvor hovedparten af
skolens elever og personale er overgået til andre skoler.
Udvalgte specialklasser fraflytter først Løvvangsskolen
pr. 1. august 2019, og nedrivningen forventes igangsat
herefter.
Arbejdet med at nytænke Løvvangen tilrettelægges via
en bred borgerinddragende, tværfaglig og åben proces
med aktørerne i området og de øvrige forvaltninger. I forbindelse med processen er der nedsat en styregruppe og
arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningerne
og de lokale samråd.
Et vigtigt indsatsområde frem mod nedrivningen af skolen, er at sætte gang i aktiviteter i perioden 2017-2019
(medio), som kan være med til at give ’lys og liv’ i skolens
bygninger og samtidig være med til at give input til aktiviteter og tilbud, som skal tegne området fremadrettet.
Som startskud til processen blev der marts 2018 afholdt
en eventdag på skolen med aktiviteter for alle aldre.
I løbet af foråret arbejdes der med en procesplan for aktiviteter i forbindelse med projektet, og i forlængelse heraf
– anbefalinger i forhold til en ny fysisk planlægning for en
del af det nordlige Nørresundby. Procesplanen skal sikre
overblik og fungere som et redskab i forhold til at styre, og
sikre løbende opsamling på en proces der involverer mange forskellige interessenter og interesser. Samtidigt skal
procesplanen være så åben og fleksibel at, den nemt kan
justeres til i forhold til projektets løbende Udvikling. Første
borgermøde forventes afholdt inden sommeren 2018.

BYDELE

Stigsborg Havnefront
Stigsborg Havnefront er den sidste nordøstlige fjerdedel
af havnefronten - et attraktivt ca. 55 stort byudviklingsområde på solsiden af fjorden. Den centrale og østlige del
er i dag ubebygget - bortset fra forvaltningsbygningen på
Stigsborg Brygge og Calums nybyggeri ved Limfjordsvej.
Den vestligste del danner fortsat rammen om erhvervsaktiviteter for Hedegård Agro.
Arealudviklingsselskab under opstart
I september 2017 vandt PFA Ejendomme A/S sammen
med A. Enggaard A/S efter konkurrence retten til at købe
51 procent af Aalborg Kommunes arealudviklingsselskab
for Stigsborg Havnefront. De tre parter skal nu i fællesskab via selskabet stå for realiseringen af 1. etape af et af
Danmarks største kystnære byudviklingsprojekter. Arealudviklingsselskabet har desuden som en del af aftalen
forkøbsret på arealerne i etape 2 og 3.

Strategien er at skabe en urban fjordby med god sammenhæng til resten af Aalborg. En levende bydel med sit eget
bydelscentrum, skole og institutioner og aktivitetsmuligheder ved fjorden, som også har potentiale til at trække
gæster til udefra. En stor del af det tidligere Kemira-areal
omdannes til en frodig grøn fjordpark (Stigsparken).
Stigsborg Havnefront skal være et mønstereksempel på
fremtidens bæredygtige bydel, og så skal bydelen tilbyde
nye attraktive måder at bo på i storbyen.
Udviklingsstrategien opdeler bydelen i tre: Havnekvarteret (vest), Parkkvarteret (centralt) og Strandkvarteret
(øst). 1. etape, som tager udgangspunkt i Parkkvarteret,
er på 16,3 hektar og rummer ca. 188.000 etagemeter
byggemuligheder, mulighed for at bygge ca. 2.100 boliger
og huse ca. 3.750 beboere.

Den formelle stiftelse af selskabet har afventet Geodatastyrelsens godkendelse af udstykningen af arealet, som
først for nyligt er faldet på plads. Sideløbende hermed er
arbejdet dog så småt sat i gang med etablering af en interimsdirektion – en forløber for den egentlige bestyrelse
- og et sekretariat, der skal sikre fremdrift, koordinere og
fungere som daglig arbejdskraft i selskabet.

Ny Nørresundby-skole
I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2016 blev de
første midler sat af til at etablere en ny skole som en del
af 1. etape af Stigsborg Havnefront. Tanken er at der skal
være plads til 1.100 elever, og at den ud over børn fra den
nye bydel også skal huse den nuværende Skansevejens
skole.

Konkret handler det forestående arbejde i selskabet om at
få det formelle plangrundlag på plads, at udarbejde kvalitetsmanualer, stå for byggemodning og frasalg af byggeretter i 1. etape samt at facilitere livet i den kommende bydel.

Skolen forventes at stå klar til indflytning i 2023. Med
placeringen ved fjorden og Stigsparken bliver der unikke
muligheder for at udvikle nye undervisningsformer, og for
at skolen samtidigt kan blive et stærkt omdrejningspunkt
for livet i den nye bydel.

Udviklingsplan for Stigsborg Havnefront
Arbejdet med at realisere byudviklingen tager udgangspunkt i en udviklingsstrategi for hele Stigsborg Havnefront og en mere detaljeret udviklingsplan for 1. etape,
som byrådet godkendte i marts 2017.

29

4. OPLANDSBYER OG LANDSKAB
• Udviklingsplaner for byer med særligt
vækstpotentiale
- Klarup
- Godthåb
- Storvorde
- Hals
- Vestbjerg
- Vodskov
- Nibe
- Frejlev
- Svenstrup
- Vadum

Oplandsbyer
og landskab
30

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvikling i din by
Mødestedsmidler
Forsamlingshusmidler
Vådområder
Vidkær Å
Stenrev ved Livø
Havørred Limfjord
Fjordhaver
Lille Vildmose

OPLANDSBYER OG LANDSKAB

Udviklingsplaner for
byer med særligt byvækstpotentiale
’Fysisk Vision 2025’ definerer en klar rollefordeling mellem Aalborg by og kommunens ca. 40 oplandsbyer og ca.
40 landsbyer. Aalborg er vækstdynamoen for Aalborg
Kommune og hele regionen.

Vestbjerg

11 større oplandsbyer tæt på Aalborg (Frejlev, Svenstrup,
Godthåb, Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing,
Klarup, Storvorde, Nibe og Hals) har i kraft af nærheden
til Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud samt
tilstrækkeligt befolkningsunderlag, et særligt potentiale
for byvækst, der skal udnyttes og understøtte Aalborg
som Norddanmarks Vækstdynamo.
De øvrige byer og landsbyer har en særlig rolle som opland til Aalborg med store kvaliteter indenfor bosætning,
rekreation og friluftsliv. Her skal der gives frihed og fleksible rammer til arbejdet med sikring af de lokale kvaliteter.
Udnyttelse af vækstpotentialet i de 11 oplandsbyer vil udløse større omdannelsesprojekter, omfattende nyudlæg
samt revurderinger af tidligere planlægning. Derfor ønsker byrådet, at der gennemføres processer i samarbejde
med de lokale kræfter, der handler om udarbejdelse af
nye fremtidssikrede byudviklingsplaner for de 11 byer.

Vadum

Vodskov
Vester Hassing

Klarup

Frejlev
Nibe

Godthåb

Svenstrup

Hals

Storvorde

Byudviklingsplanarbejdet er afsluttet i Nibe, Romdrup/
Klarup og Storvorde/Sejlflod. I Hals, Vodskov og Vestbjerg er de næsten færdige og i Frejlev og Godthåb er
arbejdet godt i gang.
Udviklingsprojekter
By- og Landsskabsudvalget har afsat 28 mio. kr. fordelt over
4 år (2017-2020) til udførelse af konkrete projekter, fortrinsvis i de 11 oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer.
Midlerne skal overordnet set benyttes til projekter, der
kan understøtte den udvikling, der lægges op til i Byudviklingsplanerne for hver enkelt by, samt hvad borgerne
mener, der kan ’løfte’ byen fx mødesteder og byrum.
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Klarup

Storvorde

•

Omdannelse af Skagen Beton (ca. 140 boliger).

•

Boliger ved Rødageren (ca. 50 boliger).

•

Ny butik ved Klarupvej.

•

Boliger vest for Tofthøjvej (ca. 270 boliger).

•

Storvorde bymidte.

Pt. arbejdes der med følgende lokalplaner:

Efter byudviklingsplanen er der arbejdet med disse byudviklingsprojekter:

Efter byudviklingsplanen er der arbejdet med disse byudviklingsprojekter:

•

Legeplads og benspænd på stier.

•

Sikker skolevej, krydsning.

•

MTB-teknikspor.

•

Bymidteprojekt ved skolen og hallen, nyt mødested (3
mio. kr.).

•

Krydsningspunktet på Tofthøjvej ved Tofthøjskolen.

•

Hundeskov.

•

Projekt for midtbyen følger i 2018-19.

Projekterne gøres færdige i 2018.
For nylig følgende lokalplaner vedtaget:
•

Boliger ved Sønderhaven (ca. 140 parcelhuse).

•

Boliger og erhverv ved Lodsholmvej (både plads til
private og almene boliger).

Godthåb

I 2017 har der været dialog med Godthåb Samråd og byens borgere, der danner grundlag for en kommende byudviklingsplan. Planen forventes fremlagt i høring medio
2018. Planen forventes at resultere i nye/ændrede arealer til boliger og centerformål.

Det forventes, at projekterne udføres i løbet af 2018.

Hals

Sideløbende med byudviklingsplanen er der arbejdet
med de første lokalplaner:
•

Omdannelse af Hals Camping (40-50 boliger).

•

Erhverv ved Ulstedvej (gammel genbrugsstation og
arealet nord for).

Den endelige byudviklingsplan vil sandsynligvis resultere
i flere lokalplaner.

Pt. er arbejdet med den første lokalplan startet:

Sideløbende med planen er der arbejdet med disse byudviklingsprojekter:

•

•

Forskønnelse af Midtergade med træer og siddemøbler.

•

Nyt mødested og opholdsareal ved havnen.

•

Tydeligere skiltning (infotavler).

•

Renovering af Torvet (ca. 1,5 mio. kr.).

Omdannelse af Andersens Stålvarefabrik (50-60 boliger).

Den endelige byudviklingsplan vil resultere i flere boliglokalplaner. I løbet af 2018 skal der i dialog med samrådet
findes ud af, hvilke byudviklingsprojekter, der kan understøtte byudviklingsplanen.
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Pt. arbejdes der med følgende lokalplaner:

De første tre ting er etableret, mens renovering af Torvet
vil blive i løbet af 2018. Derudover er der afsat 15 mio. kr.
specifikt til at understøtte fritidslivet og turismen i Halsområdet.

OPLANDSBYER OG LANDSKAB

Vestbjerg

Vodskov

Forslag til byudviklingsplan for Vestbjerg har været i offentlig høring fra december 2017 til februar 2018. Der er
indkommet i alt 17 bemærkninger til forslaget. Den endelige byudviklingsplan forventes godkendt i byrådet inden
sommerferien 2018.

Forslag til byudviklingsplan for Vodskov har været i offentlig høring fra december 2017 til februar 2018. Der er
indkommet i alt 16 bemærkninger til forslaget. Der fortages supplerende høring inden den forventes godkendt af
byrådet i august 2018.

Sideløbende med byudviklingsplanen er opstartet arbejde med følgende lokalplaner:

Sideløbende med byudviklingsplanen arbejdes der pt.
med de første lokalplaner:

•

Centerområde, rekreativt område og boliger syd for
Mejlstedvej.

•

Boliger ved Langbrokrovej/Højrimmen.

Boliger syd for Tingvej.

•

Boliger ved Drøvten.

•

Boliger ved Langbrokrovej.

•

I løbet af 2018 forventes, at følgende byudviklingsprojekter gennemført (ca. 3 mio. kr.):
•

Helleanlæg på Mejlstedvej for at forbedre krydsning
af hovedgaden.

•

Etablering af stiforbindelse i forlængelse af Gyldenrisstien.

•

Etablering af stiforbindelse syd for Mejlstedvej.

•

Forbedring af centralt grønt område.
2014
Nibe

•

Forskønnelse af hovedgaden, belægning og grønt.

•

Etablering af mindre plads/bypark – mødested.

•

Forskønnelse af baneareal bag tand- og lægehuset.

Det forventes, at projekterne gøres færdige i løbet af 2018.

Nibe

Pt. arbejdes der med følgende lokalplaner:
•

Boliger ved Skalhøje (ca. 60 boliger).

Den endelige byudviklingsplan vil sandsynligvis resultere
i flere lokalplaner.

•

Boliger ved Nøragervej (ca. 65 boliger).

•

Boliger ved Skovbrynet (ca. 4 boliger.)

I løbet af de sidste par år er der vedtaget to nye boliglokalplaner i Vodskov.: Vodskov Enge og Attrupgårdvej.
Derudover arbejdes med i en lokalplan for nyt behandlingscenter i Hammer Bakker.

•

Boliger ved Søndergade og Sygehusvej tidligere materielgård (ca. 20 boliger).

2015

2016

2017

2018

I 2018 etableres etape 2 af Tyvedalsstien, som består af
ny belægning og forskønnelse.

2019

Vodskov

2021

(3 mio. kr.)
(3 mio. kr.)

Hals
Vestbjerg

2020

(3 mio. kr. + 1,6 mio. kr. (Tyvedal))

Klarup
Storvorde

I løbet af 2018 forventes, at følgende byudviklingsprojekter gennemført (ca. 3 mio. kr.):

(3 mio. kr.)
(3 mio. kr.)
(3 mio. kr.)

Godthåb

(?mio. kr.)

Frejlev

(? mio. kr.)

Svenstrup

(? mio. kr.)

Vadum

(? mio. kr.)

Vester Hassing

(? mio. kr.)

Byudviklingsplan
Opfølgende projekter - via budget tildelt i alt 28. mio.
Opfølgende lokalplaner
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Frejlev

Der arbejdes på at færdiggøre et forslag til en byudviklingsplan. Forslaget forventes sendt i høring i 2018. Derudover arbejdes på en lokalplan, hvor et eksisterende
erhvervsområde omdannes til boligområde. Der er de senere år udarbejdet lokalplaner for nye boliger ved Griegsvej og Carl Nielsen Vej.
I løbet af 2018 forventes følgende byudviklingsprojekter
etableret:
•

Forbedring af stiforbindelsen på Frejlev Skolevej.

I løbet af 2018 skal der i dialog med samrådet findes ud af,
hvilke øvrige byudviklingsprojekter, der skal understøtte
byudviklingsplanen.

Svenstrup

Byudviklingsplanen for Svenstrup påbegyndes forsommeren 2018.
P.t. er der ingen igangværende lokalplaner i byen.

Følg arbejdet

Du kan følge arbejdet og status for de
igangværende byudviklingsplaner på
følgende links:
https://www.aalborg.dk/om-kommunen/
byplanlaegning/byudvikling/byudvikling-i-hals
www.aalborg.dk/Vestbjerg
www.aalborg.dk/Vodskov
www.aalborg.dk/Frejlev
www.aalborg.dk/Godthaab
Du kan følge arbejdet med de enkelte
lokalplaner her:
www.aalborg.dk/lokalplaner
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I de seneste år er der vedtaget flere boliglokalplaner bl.a.
ved Tingstedet, Midgården og Gammel Viborgvej.
Byudviklingsprojekter for Svenstrup kommer i forlængelse
af byudviklingsplanen og forventes etableret i 2020-21.

Vadum

Arbejdet med byudviklingsplan for Vadum går i gang forsommeren 2018. Konkrete udviklingsprojekter, som kan
understøtte byudviklingsplanen, kommer efterfølgende
og forventes etableret i 2020-21.
I løbet af det sidste år er der vedtaget følgende lokalplan:
•

Boliger ved Kaj Birksteds Vej (nord for byen) (ca. 140
boliger).

Udvikling i din by
Der er i årernes løb gennemført udviklingsplanprocesser
i Farstrup, Staun, Lundby, St. Ajstrup, Kølby, Gudumholm,
Gudumlund, Gudum, Nr. Kongerslev, Ellidshøj, Sulsted,
Gandrup, Øster Hassing, Holtet/Gåser, Skørbæk, Ejdrup,
Kongerslev og Dokkedal. I 2017 er ’Landsbyklynge –
Rundt om Hammer Bakker’ igangsat, hvor byerne rundt
om Hammer Bakker deltager i det landsdækkende projekt ’Landsbyklynger’, som DGI, Lokale- og Anlægsfonden
og Realdania har igangsæt.
Formålet er at arbejde på et strategisk niveau, der ender
med en samlet plan for samarbejde mellem de involverede lokalsamfund; Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup,
Ajstrup, Grindsted og Uggerhalne. Landsbyklyngeprojektet, der startede i marts 2017, har arbejdet med organisering af samarbejdet, og hen over vinteren 2017/18 er
der gennemført en kortlægning af borgernes holdninger
til udbud og aktiviteter samt syn på fremtiden. Kortlægningen samles i en rapport der offentliggøres medio april
2018.
I den kommende tid vil arbejdet bestå i at formulere en
vision for arbejdet og udvælge indsatsområder på baggrund af borgernes input. Ultimo august afsluttes det
strategiske arbejde med en samlet plan for, hvad samarbejdet vil fokuserer på fremadrettet.
I 2018 vil der i samarbejde med byerne Tostrup, Barmer
og Komdrup blive gennemført udviklingsplanprocesser
med opstart 1. kvartal 2018. Ideudviklingen vil pågå hen
over forårsperioden med forventet afslutning før sommerferien. Herefter kan arbejdet med realisering af konkrete projekter igangsættes. Der er afsat 1. mio. kr. til opfølgning på konkrete projekter.
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Mødestedsmidler
Nyt rekreativt samlingssted i Torderup
I 2017 fik Torderup del i de mødestedsmidler som forligspartierne afsatte i 2017 og 2018 i forbindelse med budgetforhandlingerne 2016. Torderup har ikke tidligere haft
et samlingssted i byen, hvor byens aktiviteter kan afvikles
og borgerne kan mødes. Borgerforening har, i samarbejde
med Landdistriktsgruppen og Park & Natur, disponeret
midlerne til etablering af et rekreative samlingssted ved
et tidligere gadekær i byen. Arealet ejes af kommunen.
Midlerne anvendes til genetablering af gadekær og etablering af aktivitetsområder samt beplantning. Anlægsarbejdet med etablering af gadekær og aktivitetsområder
igangsættes i forår 2018. Borgerforeningen har i efteråret 2017 fået tilsagn fra ’Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet’ om midler til opførelse af en
overdækket grillbygning på arealet. Projektet forventes
færdiggjort inden årets udgang.

Forsamlingshusmidler
Byrådet vedtog i budget 2018 at der fremadrettet skal anvendes 1 mio. kr. årligt på at understøtte udvikling og
energiforbedringer i forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lokaler i landdistriktet.
Der er 29 forsamlingshuse i Aalborg Kommune, som ejes og drives af lokale foreninger, selvejende institutioner og
fonde med et almennyttigt formål. Derudover findes en lang række lokaler med forsamlingshuslignende anvendelse.
Midlerne skal anvendes på:
•

Større, basale renoverings- og udviklingsprojekter.

•

Energibesparende projekter beskrevet i forsamlingshusets energirapport.

•

Udviklingsprojekter der understøtter fleksibel brug af lokalerne og/eller åbner op for nye aktiviteter og brugergrupper,

•

Etablering af nye forsamlingshuse eller forsamlingshuslignende lokaler i byer, hvor der ikke findes andre alternativer.

En del af projekterne vil kunne koordineres med Landsbypuljen under Statens byfornyelsesmidler. Dette har blandt
andet tidligere været gjort i forbindelse med renoveringen af Kulturbrugsen i Sebbersund og Egense Forsamlingshus.
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Vådområder

Havørred Limfjord

Ved Frostkær, Stavn, Halkær og Lindholm
I forhold til vådområdeindsatsen undersøger Aalborg
Kommune i samarbejde med Limfjordssekretariatet, muligheden for etablering af 4 vådområder i kommunen.
Forundersøgelserne skal afklare de tekniske muligheder
for at opnå de ønskede effekter, henholdsvis mindre udledning af kvælstof til Limfjorden eller forbedret naturog vandmiljø ved at ekstensive drift af landbrugsarealer
på kulstofholdig lavbundsjord (klimatiltag). Samtidig undersøges opbakningen blandt de berørte lodsejere, da
etablering af vådområderne beror på frivillighed.

’Havørred Limfjorden’ arbejder for, at der skabes en fælles
identitet af Limfjorden som attraktiv lystfiskerdestination, og
i projektets promovering af Limfjorden, tages der naturligvis
udgangspunkt i det lokale fiskeri og de service- og oplevelsestilbud, der udvikles i de medvirkende kommuner.

Vidkær Å
Limfjordssekretariatet har på vegne af Aalborg Kommune forestået et større genopretningsprojekt af Vidkær
Å, hvor fjernelse af spærring i vandløbet har givet fisk
mulighed for uhindret at svømme fra Limfjorden og op
til vandløbets udspring 20-30 kilometer længere oppe.
Genopretningen har samtidig gjort at vandløbet bedre
kan håndtere store regnvandshændelser uden generende
oversvømmelser og givet gode levebetingelser for naturlivet i og omkring åen.

Stenrev ved Livø
Limfjorden har en dårlig miljøtilstand. Det er vigtigt at
reducere næringsstoftilførslen fra land men tiltag ude i
fjorden kan også forbedre vandmiljøet. Derfor har Aalborg Kommune og Limfjordsrådet i 2017 sammen med
Miljø- og Fødevareministeriet anlagt et ca. 2 hektar stort
stenrev nordvest for Livø. Stenrevet vil gavne fjordens
biodiversitet, da planter kan hæfte sig fast på stenene
og fisk kan søge skjul i de mange huler og gemmesteder.
Projektets hovedfokus er dog at undersøge, om stenrev
kan medvirke til at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Det
undersøger forskere gennem de næste fire år.
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Med udgangspunkt i de attraktive muligheder for lystfiskeri i
Limfjorden, skal projektet skabe vækst inden for lystfiskerturisme. Da lystfiskerturisme er et uopdyrket nicheområde ved
Limfjorden; ikke mindst i Aalborg Kommune, er potentialet for
vækst stort hos de erhverv, der kan tilbyde oplevelser og services til lystfiskere.
Virksomheder der tilbyder overnatning, spisning, oplevelser og
salg af grej, fødevare mm. forventes at få et mersalg som følge
af projektet - og det vel at mærke uden for højsæsonen for
turisme. Projektet bidrager til innovation og udvikling af eksisterende og nye produkter og services hos specielt mikro- og
småvirksomheder. I 2018 sættes der fokus på erhvervsudviklingen i og omkring Hals og Egense.
Sideløbende med erhvervsudviklingen arbejder Havørred Limfjorden på at forbedre grundproduktet for lystfiskerturisme.
Dette gøres fx ved at hjælpe lokale ildsjæle og foreninger med
at gennemføre frivillige miljøprojekter.

Fjordhaver
Bidrager til styrket fællesskab og større opmærksomhed
på Limfjordens tilstand. Det 3-årige projekt med etablering af fjordhave og fjordhaveforeninger i Limfjorden har
været støttet af Nordea-fonden under overskriften ’Det
gode liv i byen’, og projektperioden sluttede med udgangen af 2017.
I Aalborg er der etableret en forening med ca. 100 medlemmer og et dyrkningsanlæg på fjordens Nørresundby
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side, umiddelbart vest for jernbane- og cykelbroen. Foreningen har fået klubfaciliteter i Vester Fjordpark, hvilket
giver mulighed for samarbejde og synergi i forhold til aktiviteter i og omkring Limfjorden.

De vigtigste tiltag er:

Som led i projektet er der udarbejdet en håndbog, der er
tænkt som inspiration til andre med lyst til at etablere en
fjordhave, og dermed dyrke tang, blåmuslinger og skaldyr
til eget forbrug.
Evaluering af projektet har vist, hvad der har motiveret
medlemmer til deltagelse i projektet, her nævnes bl.a.
mulighed for at dyrke sunde og naturlige marine produkter, det sociale sammenhold og fælleskabet i foreningen
samt lysten til at være på eller ved vandet. Af evalueringen fremgår, at deltagelsen i fjordhaverne har fået medlemmerne til at spise flere fisk, skaldyr og andre marine
fødevarer og at 73% af medlemmer oplyser, at de er blevet mere opmærksomme på miljøet i Limfjorden eller
Limfjordens tilstand.

•

at gendanne Birkesø på 130 ha,

•

at hæve vandstanden på ca. 800 ha., så højmose kan
gendannes,

•

at beskytte den eksisterende højmose,

•

at etablere et hegn i den centrale del af mosen, så
krondyr og elge kan bidrage til dynamikken og biodiversiteten i området, og

•

at etablere en række publikumsfaciliteter som udsigtstårne og boardwalks.

I løbet af 2018 vil arbejdet med de sidste genopretningsprojekter blive afsluttet. Lukning af grøfter og etablering
af dæmninger i Porsemosen bliver færdiggjort i løbet af
foråret 2018.

Lille Vildmose

Vandet begyndte at strømme ind i Birkesø ved indvielsen 6. december 2017 og søen stod vandfyldt efter få
måneder. Pavillonen, som er placeret ved den nordøstlige søbred, danner allerede rammen om fine oplevelser
af det dyreliv og ikke mindst fugleliv, som er opstået ved
den genskabte sø.

Lille Vildmose er et unikt naturområde og rummer samtidigt fantastiske muligheder for rekreative udfoldelser.
Området blev fredet som Danmarks største landfredning
i 2007, og er samtidig udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura2000) og Ramsar-område.

De fem elge, som blev lukket ud i Mellemområdet i sommeren 2016, kvitterede med to kalve i foråret 2017, og
det forventes, at de sidste fem elge vil være mindst lige så
produktive i det kommende forår.

Sidstnævnte udpegning skyldes blandt andet moseområdets særlige evne til at lagre CO2. På denne baggrund opstartede Aalborg Kommune et 5-årigt partnerskabsprojekt med Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Naturfonde
i 2011 med henblik på at gennemføre naturgenopretning i
Lille Vildmose. Projektet har et samlet budget på 42 mio.
kr. og finansieres primært gennem EU’s LIFE-program til
sikring af Fællesskabets truede naturværdier.

Både elge og krondyr trives og bidrager til store naturoplevelser for mange af de gæster, som besøger mosen. Til
foråret vil det sidste genopretningsprojekt blive gennemført i Smidie Fenner. Her vil der blive etableret en vandtæt membran ind mod Tofte Moses nordvestlige kant, og
vandstanden vil blive hævet i fennerne.
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5. PROJEKTER
•
•
•
•
•
•

Jobvækstpakken
AK Arealer
AaK Bygninger
Almene boliger
Aalborg Cykelby
Grøn omstilling og Cirkulær Økonomi

- Center for Grøn Omstilling
- Gør os lidt grønnere
- Grønne Agenter
-- Netværk for Grøn Detail
- Cirkulære indkøb
- Netværk for Bæredygtig Erhvervs		 udvikling NordDanmark
- Store projekter i NBE til gavn for lokale virksomheder
- Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling
- Aalborg Bæredygtighedsfestival
- Det Grønne Rejsehold
- Netværk for bæredygtigt byggeri i Aalborg
- Ny europæisk pris for grøn
- Grøn Omstilling i Aalborg Kommune
- Mere økologi i de kommunale køkkener

Projekter
38

- Øko-ø Egholm

• Miljø- og energiplanlægning
- Varmeplan
- Spildevandvandsplan
- Vandforsyningsplan
- Affaldsplan
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Jobvækstpakken
Beskæftigelsen i Aalborg er steget med 6.000 personer
siden 2015. Det betyder, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft blive den største vækstbarriere de kommende
år. Derfor er det vigtigt at jobvæksten kommer Aalborg til
gode og bliver brugt til at nedbringe ledigheden.
Der er brug for, at erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet arbejder endnu tættere sammen for at sikre at
fortsat vækst er mulig via kvalificeret arbejdskraft.

Dertil kommer etableringen af en Iværksætterpulje, som
giver tilskud til initiativer og aktiviteter, der er til gavn for
iværksætteri generelt i Aalborg Kommune.
Læs mere her: www.aalborg.dk/pulje
Der udarbejdes midtvejsevaluering af Jobvækstpakken i
foråret 2018.

Der er derfor igangsat en Jobvækstpakke, som med en
finansiering på 4 mio. kr. årligt har udgangspunkt i konkrete initiativer på tværs af Erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
Erhvervsrådet har som aktiv medspiller givet input til
konkrete initiativer, som er politisk godkendt og igangsat.
Der er fem indsatsområder i Jobvækstpakken:
•

Industri og byggeri

•

Kongres-turisme

•

Detailhandel

•

Småjobs

•

Iværksætteri

Jobvækstpakkens initiativer er ved at blive rullet ud. Der
er bl.a. etableret et engageret virksomhedsnetværk med
det formål at skaffe småjobs til ledige. Der er også sat
ekstra turbo på samarbejde med virksomheder om at
uddanne ledige til byggeri og industri, at få ufaglærte opkvalificeret til faglærte og på at få højtuddannede og internationale dimittender ud i virksomhederne, så de kan
få erfaringer og være med til at skabe vækst.
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AK Arealer
AK Arealer varetager Aalborg Kommunes grundejerinteresser og forestår salg af byggegrunde til bl.a. bolig- og
erhvervsformål. Kommunens eget grundsalg er et vigtigt
strategisk værktøj til at realisere planer og strategier, og
grundsalgsindtægterne er desuden medfinansiering til
større kommunale anlægsprojekter.
AK Arealer arbejder løbende på at forberede eksisterende
kommunale jorder til byudvikling med henblik på at kunne
sælge nye attraktive grunde. I de nye bolig-udstykninger,
som AK Arealer har ansvaret for, håndteres regnvand, når
det er praktisk muligt, via Lokal afledning af regnvand
(LAR) i form af regnvandslunker og regnvandsbassiner.
LAR løsninger etableres som en del af klimatilpasningen
og giver desuden større naturkvaliteter. Som eksempler
kan nævnes Fenris Allé, Lokeshøj og Sofiendal Enge.
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AK Arealer har de seneste år spillet en mere aktiv og udadvendt rolle gennem grundsalget. Dette fortsætter
også i 2018 i form af:
•

dialog med erhvervslivet og udviklere på boligmarkedet om deres behov,

•

aktiv markedsføring gennem aviser, internettet, Facebook, messe-deltagelse og

•

udvikling af nye typer af bebyggelser og bebyggelsesplaner i tråd med det markedet efterspørger og kommunens egne strategier.

Lige nu arbejdes der på nye udstykninger i bl.a. Svenstrup, Hasseris, Gug, Nibe, Klarup og Sofiendal Enge –
ligesom de kommende års kommunale udstykninger i
Vodskov, Godthåb og Nørresundby er i den indledende
planlægningsfase. AK Arealer mærker generelt en øget
efterspørgsel på jord til erhvervslokalisering og større
boligbebyggelser.
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AaK Bygninger

Almene boliger

AaK Bygninger en tværgående bygherrefunktion i Aalborg Kommune. Vi har ansvaret for hele Aalborg Kommunes bygningsportefølje på ca. 1 mio. m2. Vi varetager opgaver inden for bygherrerådgivning, bestillerfunktion for
nybyggeri, energirådgivning og energiledelse, køb og salg
af ejendomme, strategisk ejendomsadministration m.m.

Nybyggeri af almene boliger i Aalborg Kommune er et resultat af konstruktive dialoger mellem boligorganisationerne og Aalborg Kommune. Dette sker på baggrund af
diverse analyser, kommunens fysisk vision samt de midler, der bliver afsat ved de årlige budgetforhandlinger. I
øjeblikket arbejder den almene sektor på at få realiseret
det boligprogram der bl.a. imødekommer behovet for billige almene boliger. I mens arbejder vi på rammerne for
det nye boligprogram, der imødekommer behovet for almene familieboliger i oplandet samt seniorboliger i hele
kommunen.

Som tværgående bygherrefunktion spiller vi en aktiv rolle
i mange af Aalborg Kommunes strategier, planer og projekter. Lige nu arbejdes bl.a. på projektet med Aalborghus
Slot, aflastningsboliger på Annebergvej, Stigsborg Havnefront, ny børnehave i Svenstrup og mange flere.
Aak Bygninger deltager herudover i et EU-projekt - Green
Building A-Z – hvis formål er at lære og få indblik i nye
metoder og værktøjer til at understøtte de strategier, mål
og initiativer, som Aalborg Kommune har for bæredygtighed og energieffektivisering.
AaK Bygninger er løbende i dialog og samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne for at fremme
fælles værdiskabelse, mål og strategier for ejendomsområdet.
AaK Bygninger har sat fokus på digitaliseringsstrategien
og er i fuld gang med at digitalisere tegningsgrundlaget
og samle de mange spredte ejendomsdata i et nyt Facility
managementsystem, som vil give et langt bedre grundlag
for at arbejde strategisk med den store ejendomsportefølje og have fokus på ’De kloge kvadratmetre’.
Det vil gøre det nemmere at svare på spørgsmålet: Har vi
de rigtige bygninger – og anvender vi bygningerne rigtigt?
Vi oplever, at der nu igen er rigtig godt gang i byggeriet,
det giver dog nogle kapacitetsudfordringer hos entreprenører og byggevareleverandører som kan betyde højere
priser og længere leverancer.

Bolig- og byudvikling i sammenhæng:
De almene boliger understøtter byudviklingen i Aalborg.
Aalborg Kommune opfatter almene boliger som en vigtig
faktor, og det er derfor et politisk mål, at de nye boliger
skal være med til at understøtte byudviklingen i Aalborg.
De attraktive lokalsamfund:
Aalborg Kommune har en lang række lokalsamfund, der
er attraktive for familier, såvel inden for bygrænsen som i
vores oplandsbyer. For at støtte op om kommunens lokalsamfund skal de almene boliger også fremadrettet være
med til at supplere udbuddet af familieboliger. Familieboligerne er naturligvis ikke kun rettet mod kernefamilien
med børn, men skal i høj grad også tilføre nogle attraktive
boliger til seniorer, enlige forsørgere og unge par.
Studiebyen Aalborg:
Der er allerede skudt mange ungdomsboliger i vejret –
ungdomsboliger, der i høj grad har påvirket byens karakter de senere år. Med det fortsatte fokus rettes blikket
dog mod en mere varieret boligmasse, både hvad angår
boligens udformning og huslejens størrelse.
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godt projekt. Jeg er sikker på at jeg
“ Rigtig
får en elcykel og derefter kommer til at cykhar for højt blodtryk og har ikke kunne
“Jeg
cykle i mange år. Men på en elcykel var det

le mere på arbejde. Ville nok ellers ikke have
investeret i én
Deltager i forsøg med udlån af elcykler

nemt. Dejligt at opleve og fint tilbud – tak
Deltager i forsøg med udlån af elcykler

Aalborg cykelby
Byrådet har et ønske om at udvikle Aalborg til en af landets førende cykelkommuner. Det handler ikke alene om
at bygge flere og bedre cykelstier, men også om en strategisk prioritering af cykelfremme. Cyklen er et middel til
at skabe en attraktiv by og et godt byliv; en by med plads,
mindre larm, renere luft, sundere borgere og bedre økonomi. Ifølge Transportministeriet sparer samfundet knap
6 kr. for hver kilometer cyklen erstatter bilen.
Efter flere år med en positiv udvikling, indikerer kommunens tællinger nu, at udviklingen i cykeltrafikken er faldende. Samme tendens ses på landsplan.

Cykelhandlingsplanen
Byrådet vedtog i 2013 en samlet cykelhandlingsplan. Planen indeholder fem indsatsområder, der spænder fra etablering af et
sammenhængende net af hurtige, sikre og direkte cykelruter,
over forhold omkring børn, sikkerhed, fritidscyklisme og parkering til bedre dialog med brugerne og mere information om cyklistforhold generelt. En tværfaglig Aalborg Cykelby-gruppe har til
opgave at fremme, koordinere og udvikle cykelindsatsen i Aalborg
Kommune.
Byrådet har for 2018 afsat knap 10 mio. kr. til fortsat realisering af
cykelhandlingsplanens aktiviteter. Cykelhandlingsplanen indeholder prioriterede stiprojekter for 280 mio. kr. og et indsatskatalog
for planens øvrige indsatsområder på 27 mio. kr.
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Cyklisterne er generelt tilfredse
- løftet pegefinger til cykelparkering og drift
Aalborg Kommune fik i 2016 gennemført sit første Cykelregnskab, der afdækker cyklisternes tilfredshed med
cykelforholdene i Aalborg Kommune. Den generelle tilfredshed er lidt over landsgennemsnittet. 73% er således
generelt tilfredse med at være cyklist i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune er særligt udfordret i forhold til
cykelparkering, driften af cykelstierne samt muligheden
for at kombinere cykel med offentlig transport. Inden for
disse temaer er tilfredsheden relativ lav og markant lavere end landsgennemsnittet. Flere af de adspurgte ønsker
flere cykelstier og af konkrete strækninger fremhæves
Hasserisgade og strækningen ved Friis Shoppingcenter.
Tilsvarende efterspørges flere serviceelementer og tiltag, der gør det lettere at være cyklist.
Der vil i 2018 blive gennemført et nyt cykelregnskab med
henblik på at følge og målrette cykelindsatsen.
Mere og bedre cykelparkering på vej
Der blev i 2017 udarbejdet et forslag til en samlet cykelparkeringshandlingsplan og designmanual, som skal sikre velfungerende cykelparkeringsløsninger og således
tager fat på et af de største kritikpunkter blandt byens
cyklister. Målet at øge antallet af cykelparkeringspladser
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i midtbyen fra 4.000 til 6.000. I 2018 etableres ca. 400
nye pladser i tilknytning til kollektive trafikknudepunkter
Med udgangspunkt i typen af parkeringsbehov (langtids-/
korttidsparkering) og lokalitet, afvejes funktion, byrum
og æstetik i udformningen af de konkrete parkeringsløsninger. Indsatsen med etablering af de 400 nye pladser
koncentreres særligt omkring Haraldslund, Vestbyens
Station, Korsgade, Vesterå, Adelgade, Mølle Plads, Boulevarden, Skipper Clements Gade, Brandstrupsgade, John
F. Kennedys Plads og Nordkraft.
Cykelbutleren forkæler cyklisterne og byens rum
Som en del af parkeringsindsatsen har Aalborg Cykelby i
de senere år gjort brug af en ’cykelbutlerordning’. Cykelbutlerens primære opgave er at rejse væltede cykler op
og flytte på cykler, der spærrer for fodgængere. Hensigten
er både at nurse og ’nodge’ cyklisterne og reaktionerne
blandt borgerne har været positive. Foruden cykelbutlerordningen gennemføres der 2 gange om året en oprydning
af forladte cykler. Døde cykler, der skæmmer bybilledet er
som i andre større byer, også en udfordring i Aalborg.
Små tiltag skal gøre det lettere at være cyklist
Der gennemføres løbende tiltag, der skal gøre det lettere
at være cyklist. Eksempelvis er cykling mod ensretningen
nu tilladt i 10 centrale gader i Aalborg. Man kan nu cykle
direkte fra Jyllandsgade til Mølleplads via Rantzausgade,
et forløb som vurderes at have potentiale for mange cyklister, der har et ærinde i den centrale by.
Et andet eksempel er muligheden for at tillade højresving
for rødt for cykler, som Vejdirektoratet efter en række
forsøg nu har gjort muligt, hvor det er trafiksikkerhedsmæssig forsvarligt. Aalborg Kommune har netop skiltet
denne mulighed omkring brolandingen i Aalborg i forbindelse med de nye cykelstier. Nu er det fx muligt at svinge
til højre for rødt fra Toldboldgade op på Limfjordsbroen.
Cyklister har dog stadig vigepligt og skal derfor orientere
sig, inden de foretager et rødt højresving.

Skolebørn ’designer’ cykelskole
Sunde transportvaner skabes tidligt og der er derfor stor
fokus på skolebørns transportvaner. Aalborg Kommune
er i gang med et skolecykelbyprojekt, hvor der er særlig
fokus på at inddrage børnene i opgaveløsningen. Projektet er støttet af den nationale cykelpulje, og involverer
Gistrup og Vodskov Skole. I projektet er eleverne på 5.
årgang blevet involveret i at designe den ’fede cykelskole’
og inddrage cyklen i undervisningen. Fx har de selv udarbejdet og afviklet matematikundervisning samt gennemført cykel-træning og cykel-leg for de mindre elever.
I 2018 vil der blive arbejdet videre med at skabe bedst
mulige forhold for cyklisterne ved skolerne.
Drop bilen – og lån en elcykel i en måned
Salget af elcyklen er i voldsom vækst og det er en cykeltype, der har et særligt potentiale både ift. rækkevidde og
brugere. Om elcyklen kan lokke inkarnerede bilister undersøges i et forsøg, som gennemføres i Vodskov. Adgang til
den nye cykelpendlerrute 200 betyder, at man som pendler
er sikret en hurtig og direkte cykelforbindelse til Aalborg.
Indtil videre har 30 personer gennemført forsøget og i en
måned erstattet den daglige tur i bil med en elcykel. For
langt de fleste har det været en meget positiv oplevelse.
Forsøget gennemføres af Aalborg Cykelby i samarbejde
med Vodskov Samråd, Vodskov Cykler, Center for grøn omstilling samt Sundheds- og Kulturforvaltningen.
3 nye cykelruter i Aalborg Fjordland
I forsommeren 2018 indvies 3 nye lokale cykelruter i kommunens vestligste del. Ruterne er blevet til i et samarbejde med lokale ildsjæle herunder samråd og beboerforeninger. Med udgangspunkt fra Kulturbrugsen i Sebber
fører de 3 ruter cyklisten rundt i det spændende landskab
vest for Nibe. Turene går blandt andet forbi Halkær Mølle,
Halkær Bredning, Voer Skov, De Himmerlandske Heder
og den gamle kalkgrav i Vokslev.
Endvidere arbejdes der i 2018 på, at forbedre forløbet og
skiltningen af de nationale cykelruter, Hærvejsruten og
Limfjordsrutens forløb i gennem det centrale Aalborg.

Læs mere på:
www.aalborgcykelby.dk,
www.facebook.com/aalborgcykelby/
www.aalborgcykelby.dk/service-for-cyklister/cykelmagasinet
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Grøn Omstilling og Cirkulær Økonomi
Bæredygtighedsstrategien er kommunens overordnede
strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur- og klimapolitik, og sikrer sammenhæng og helhed i den kommunale
planlægning inden for disse områder, men også i forhold
til kommunens øvrige planlægning. Det gælder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan og landdistriktspolitik m.fl. Strategierne på miljø-, natur- og klimaområdet
sikrer, at der samtidig skabes økonomisk grøn vækst og
social udvikling i kommunen, bl.a. inden for uddannelse,
beskæftigelse og sundhedsfremme. Bæredygtighedsstrategien er derfor Aalborg Byråds strategi for en grøn
omstilling og fremme af en Cirkulær Økonomi.

Center for Grøn Omstilling

Center for Grøn Omstilling bidrager aktivt til at fremme
den grønne omstilling i Aalborg. Center for Grøn Omstilling er omdrejningspunkt for projekter, som omhandler
bæredygtighed, partnerskaber og samskabelse om grøn
omstilling i Aalborg Kommune. Centret skal omsætte
kommunens Bæredygtighedsstrategi og har særlig fokus
på 3 områder:
•
•
•

Bæredygtig erhvervsudvikling
Grøn adfærd
Fundraising

Nedenfor er anført oversigt over de indsatser, der allerede
er i gang i Center for Grøn Omstilling.

Gør os alle grønnere

’Gør os alle grønnere’ kampagnen, understøtter og promoverer Aalborgs bæredygtige identitet. Det sker ved
at fremhæve de mange bæredygtige tiltag, der foregår
i kommunen på tværs af forvaltninger og sektorer. Aalborg er internationalt kendt som et bæredygtigt fyrtårn.
Det er vi stolte af og denne stolthed skal være fundament
for den fortsatte indsats for en grøn omstilling. Kampagnen kører indtil videre frem til 2020 og er blevet skudt i
gang bl.a. ved opsætning af nye affaldskurve i midtbyen,
ved synlighed i Aalborg Lufthavn og ved plakatstandere
rundt omkring i byen. Der er desuden lavet en profileringsfilm, som bl.a. blev vist på seneste morgenbriefing
for erhvervslivet. Alle aktiviteter som fremmer en grøn
omstilling, både kommunale og private tiltag, har tilbud
om at blive del af en fælles branding under mottoet ’gør
os alle grønnere’

Grønne Agenter

Gør det nemt at være grøn
De Grønne Agenter gør det nemt for borgere i Aalborg
Kommune at være grønne i hverdagen. Grønne Agenter
indgår i partnerskaber samråd, boligforeninger, NGO’er,
uddannelsesinstitutioner og Aalborg Kommunes andre
forvaltninger om projekter, der fremmer bæredygtighed.
Grønne Agenter understøtter ildsjæle og foreninger, der
vil igangsætte projekter om fx energirigtig adfærd, byhaver, cirkulær økonomi og etablering af socialøkonomiske virksomheder, energirenovering mv. Grønne Agenter
medvirker desuden til at formidle kommunens kampagner og projekter til borgerne og virksomheder bl.a. via de
sociale medier.
Børnene er de næste voksne og skal derfor hjælpe med
at bære den grønne omstilling. Grønne Agenter har derfor udnævnt omkring 1.000 skole- og børnehavebørn
til Grønne Agenter ved at anerkende deres indsats for
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et grønnere Aalborg med et Grøn Agent-badge. Grønne
Agenter understøtter endvidere Grønt Netværk for børnehaver og daginstitutioner.
På skoleområdet samarbejder Grønne Agenter med Skoletjenesten og AaK Bygninger om at styrke skolernes undervisning i bæredygtighed. Grønne Agenter indgår i et
samarbejde om at give skolerne adgang til platformen
www.enact-app.dk, der gør det nemmere for Aalborg
Kommunes skoler at opnå det Grønne Flag.
Aalborgs almene boligorganisationer er væsentlige aktører
i bestræbelserne på at skabe en bæredygtig by. Der er afholdt to netværksmøder for de almene boligorganisationer
med fokus på at indgå partnerskaber med Aalborg Kommune om cirkulær økonomi, grøn transport, økosystemtjenester, energi og ’Gør os alle grønnere’ -kampagnen. De
deltagende boligorganisationer repræsenterer mere end
80% af de almene husstande i Aalborg Kommune.

Netværk for Grøn Detail

Netværk for Grøn Detail blev stiftet i starten af 2018 og
er et netværk for detailbutikker i Aalborg Kommune. Netværket arbejder aktivt for at styrke detailbutikkernes miljøprofil igennem en bæredygtighedsscreening i forhold
til energi, vand, varme, produkter, affald, kommunikation,
varelevering, rengøring m.m. Derudover kan butikkerne
deltage i netværksmøder, hvor der er rig mulighed for
samarbejde, vidensdeling og inspiration omkring bæredygtighed på tværs af brancher.
Blandt medlemmerne i netværket er bl.a. butikker som
Salling, Føtex, Arnold Busck og 20 butikker i Vodskov.
Indtil nu har 25 butikker fået lavet en bæredygtighedsscreening. Der er allerede nu fundet energibesparelser på
over 60.000 kWh samt lavet projekter med brugte tekstiler og affald. I næste halvår af 2018 vil der være fokus på
restauranter og butikker i Aalborg midtby

Grønne Agenter sætter fokus på bæredygtigt forbrug af
fødevarer. Der er lavet forundersøgelse af borgernes interesse for at være medlem af kogræsserforening. Der er
fundet egnede arealer til afgræsning samt indgået dialog
med økologiske dyreholdere om at levere dyr til kogræsserforening. Det forventes at Aalborgs første kogræsserforening etableres i 2018.
Borgere, særligt børnefamilier, kan finde inspiration til
den grønne omstilling i Aalborg, på Grøntaalborg.dk, som
Grønne Agenter har udviklet. Siden februar 2017 har
grøntaalborg.dk haft flere end 16.000 besøgende.
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Cirkulære indkøb

Øger genanvendelse af skolemøbler
Aalborg Kommune har i løbet af sidste år udformet et
udbud, hvor gamle møbler skal genanvendes, repareres
og tænkes ind i de nye læringsmiljøer på skolerne. Man
bruger på den måde det gamle til at lave nyt – og det er
både smart og bæredygtigt.
Ingen andre i Danmark har gjort sig erfaring med på denne måde at indarbejde cirkulær økonomi i udbud, så derfor har det nye udbud krævet nye samarbejder på tværs
for at skabe nye innovative løsninger inden for offentlige
indkøb. Kommunen fik mange gode tilbud og valgte i sidste ende Højer Møbler, som både har tænkt innovativt i
forhold til at genanvende møblerne, men også i forhold til
den pædagogiske del, hvor spændende læringsmiljøer for
børnene er i højsædet. De nye læringsmiljøer skal fremme børnenes trivsel og dermed deres læring.
Udbuddet er kåret som ’Årets Bedste Udbud’, fordi Aalborg Kommune har gjort en ekstraordinær indsats og går
forrest, når det handler om at finde på nye løsninger og
nye metoder.
Med cirkulær økonomi kører ressourcerne i et kredsløb,
og det er tankerne bag den nye indkøbsaftale. Mulighederne inden for cirkulære udbud er undersøgt og der er
et kæmpe potentiale – ikke kun inden for skolemøbler,
men faktisk også mange andre områder i vores indkøb.
Derfor har Aalborg Kommune søgt og fået EU-midler
til et 3 årigt projekt om cirkulært offentligt indkøb. Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aal-
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borg Universitet samt 8 andre partnere fra Holland, Polen, Finland, Sverige, Rusland og Letland. I projektet skal
Aalborg Kommune udbyde to konkrete cirkulære udbud,
hvor kommunen har mulighed for at arbejde videre med
de erfaringer, der er høstet i projektet fra udbuddet af
læringsmiljøer. Kommunen er i gang med at finde de helt
rigtige nye cirkulære projekter, hvor levetidsforlængelse,
genanvendelse og materiale recirkulation bliver helt centrale elementer i kommende indkøbsaftaler.

Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
(NBE) er et privat-offentligt samarbejde, hvor virksomheder kan styrke deres konkurrenceevne ved at kombinere erhvervsudvikling og miljøforbedringer med hjælp fra
netværket og tilhørskommunen. NBE har i dag ca. 100
medlemmer, der alle har interesse i det vækstpotentiale,
der ligger i at have fokus på bæredygtighed og cirkulær
økonomi. Netværket er startet som et initiativ i Aalborg
og Hjørring kommuner, men er i dag udvidet til hele regionen med støtte fra Business Region North Denmark.
Sekretariatet er forankret i Aalborg Kommune.
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Store projekter i NBE til gavn for lokale
virksomheder

NBE kører i øjeblikket og de næste år to større projekter,
som med et budget på hver over 20 mio. kr. giver et solidt
afsæt til grøn omstilling og bæredygtighed. Projekterne
er målrettet hhv. byggebranchen og generelt små- og
mellemstore virksomheder. I projektet ’Green Building
A-Z’ er der fokus på bæredygtigt byggeri og der samarbejdes med lokale partnere om at afprøve principperne
på konkrete byggerier i Aalborg. Inden for projektet ’Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive
virksomheder’ skal der identificeres potentialer på i alt
100 små- og mellemstore virksomheder. Begge projekter
involverer lokale virksomheder og giver værdifuld viden,
som kan omsættes til enten referencer og nye projekter
eller direkte giver kroner på bundlinjen gennem nye forretningsmuligheder eller optimering af produktionen.
Se mere på:
www.greenbuilding-az.com og www.nben.dk/smv

Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling

Aalborg Kommune og de lokale landboforeninger har
indgået partnerskab om Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling. I december afholdt vi første netværksmøde med mere end 50 deltagere. Netværket understøtter
den bæredygtig udvikling af landbrugene ved inspiration,
erfaringsudveksling samt etablering af nye fællesskaber
og samarbejder.
Landmændene i netværket tilbydes en Grøn Udviklingsplan. Planen udarbejdes i samarbejde mellem landmand,
kommune og landbrugskonsulent og er et bud på bæredygtige forretningspotentialer på det konkrete landbrug.
I alt har 40 landbrug i Aalborg Kommune udarbejdet en
Grøn Udviklingsplan. Eksempler på konkrete tiltag er naturpleje gennem afgræsning, etablering af vildtstriber,
forbedret affaldssortering, fællesskaber om markdrift,
etablering af biogasanlæg, omlægning til økologi, etablering af vådområde mm.

Aalborg Bæredygtighedsfestival

Fejring af bæredygtighed
Bæredygtighedsfestivalen 2017, hvor der var 5 års jubilæum, danner et godt fundament for dette års festival
med Grøn Scene på Aalborg Havnefront som epicenter
for festivalen og endnu en vellykket åbningsdag med over
60 forskellige stande om bæredygtighed og endnu flere
aktiviteter. Bæredygtighedsfestivalen vokser og vokser.
Planerne for Bæredygtighedsfestival 2018 er derfor rigtig godt i gang, hvor der planlægges aktiviteter omkring
Aalborg Havnefront, men også involvering af byerne uden
for Aalborg. Skolerne er også aktiveret i form af ’Byens
Børn – gør os alle grønnere’ hvor op til 3.000 skolebørn
skal på bæredygtighedstur i Aalborg. Også Grønt Flag
skolerne tænkes ind i festivalen. Temaet for i år er cirkulær økonomi, som især sætter fokus på, hvordan vi holder
ressourcer i Nordjylland. Derfor arbejdes der også i 2018
for et samarbejde med Region Nordjylland ligesom festivalen søger private fonde for at sikre fremdrift og vækst.
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Det Grønne Rejsehold

NBE NordDanmark har i foråret 2015 fået midler til et
treårigt projekt i samarbejde med AAU’s Karrierecenter.
Projektet hedder ’Det Grønne Rejsehold’, hvor studerende og nyuddannede opkvalificeres til at løse forskellige
projekter inden for bæredygtig vækst. På sigt vil udførelsen af disse projekter sikre ressourcemæssige og konkurrencemæssige fordele i virksomhederne og hermed identificere vækstmuligheder samt understøtte fastholdelse
af arbejdspladser og skabelse af nye job.

NBE byg

Projektet har haft 86 studerende og nyuddannede på
kursus i de tre år og herefter matchet det ’Grønne Guld’
med nordjyske virksomheder til at opstarte og gennemføre grønne projekter på forskellige niveauer. Der er skabt
over 180 match, som viser sig via jobs, praktikpladser,
projektsamarbejder osv. Da projektet har vist sig at være
meget succesfuldt, og midlerne fra Miljøstyrelsen udløber
i juni, overtager NBE den fulde drift med økonomisk støtte fra Jobcenter Aalborg, således at der kan afvikles endnu et kursus til efteråret. Herefter overvejes det, hvorvidt
der skal søges nye midler hjem til et lignende projekt.

Netværk for bæredygtigt byggeri i Aalborg

Fra januar 2015 har byrådet afsat midler til NBE Byg Aalborg, og formålet med NBE Byg netværket er at gøre
bygge-virksomhederne i Aalborg Kommune bedre rustet
til at efterkomme de øgede bæredygtighedskrav, som
bliver stillet. NBE Byg tilbyder vidensdeling, forretningsudvikling, netværksmøder, uddannelsesforløb, projekter
og partnerskaber. Et særligt fokusområde for NBE Byg i
2018 er cirkulær økonomi i det bæredygtige byggeri, og
derfor er der fokus på ressourceoptimering i byggeriet.
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Ny europæisk pris for grøn omstilling

Et eksempel på et internationalt samarbejde er Transformative Actions Award, der er en nystiftet europæisk
pris, stiftet i et samarbejde mellem Aalborg Kommune,
ICLEI og Baskerlandet. Prisen tildeles en europæisk by
eller kommune, som har leveret en stor indsats ift. den
grønne omstilling. 35 byer var i forbindelse med den første prisoverrækkelse tilmeldt sig i håbet om at modtage
prisen. Vinderen blev den tyrkiske kommune Nilüfer for
dens arbejde med borgerinddragelse i bæredygtig byudvikling. Prisen har allerede opnået stor anerkendelse og
vil blive uddelt for 2. gang i efteråret 2018. Prisen er en
del af den europæiske indsats, som Aalborg har været engageret i siden lanceringen af Aalborg Charteret i 1994
og efterfølgende Aalborg Commitments i 2004. Involveringen fortsætter i den Baskiske Deklaration og på den
tilhørende platform www.sustainablecities.eu

Grøn Omstilling i Aalborg Kommune

Rækker også ud i Danmark og verden
Aalborg Kommune bidrager aktivt til at fremme den grønne omstilling. Borgerne, erhvervslivet, handelslivet, uddannelsesinstitutionerne og foreningerne er en vigtig brik i
dette arbejde. Kommunen indgår derfor sammen med en
lang række aktører i forskellige partnerskaber, som alle har
som formål at fremme den grønne omstilling gennem aktiviteter og projekter, hvor samskabelse er i fokus.
Aalborg er optaget af, at den grønne omstilling rækker
ud i Danmark og verden. Derfor indgår kommunen i samarbejder, som rækker ud over egne grænser, således aktiviteter og erfaringer kan brede sig ind og ud af Aalborg
Kommune.
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Mere økologi i de kommunale køkkener

Ifølge kommunens Bæredygtighedsstrategi er målet, at
andelen af økologiske fødevarer i 2020 skal være 60% i
de kommunale kantiner, institutioner og køkkener. På nuværende tidspunkt er andelen af økologiske fødevarer 43
% og der er er nu 59 økologiske spisemærker i de kommunale køkkener og kantiner.
Vi har 2 folkeskoler, som i 2017 har fået det økologiske
spisemærke i bronze. Her arbejder de kostfaglige med
nye menuer, mere egen produktion af mad og har fokus
på madspild. Kommunens egne kantiner arbejder ligeledes med målsætningen, og her er der flere steder indført
kødfrie dage.
I Danmark er der ikke nok økologisk gødning til det samlede økologiske areal. Kommunen arbejder derfor på at
sikre, at økologerne får bedre adgang til recirkulerede
næringsstoffer.

Egholm Øko-ø

Egholm er Danmarks største økologiske ø, både arealmæssigt og med hensyn til antal beboere. Projektet understøtter kommunens Bæredygtighedsstrategi og giver
mulighed for at løfte mindre projekter på Egholm i en
samlet indsats. I samarbejde med borgerne på Egholm
er landbrugsarealerne på Egholm søgt omlagt til økologi.
Borgerne på Egholm har stiftet foreningen: Egholm øko-ø.
Formålet er at udvikle økologi og bæredygtighed samt
fremme lettilgængelige rekreative områder på Egholm.
Projektet fremmer den bynære økologi, således at borgerne i Aalborg Kommune får mulighed for at købe lokale
økologiske varer i centrum af Aalborg. Egholm Øko-Ø gør
den økologiske produktion mere nærværende og giver
kommunes skoleklasser og institutioner mulighed for at
besøge økologiske landbrug i lokalområdet. I foråret 2018
etableres 2 nye vandreruter på Egholm.

På Nibe Genbrugsplads opsamles den grønne del af haveaffaldet, og transporteres direkte ud til en økologisk landmand, hvor det komposteres. Efter kompostering bruges
det som gødning og jordfordring på markerne. I forbindelse med vedligeholdelsen af kommunens vandløb, skæres der grøde mange gange i løbet af sommeren. Grøden
leveres til en økologisk landmand, der ligeledes anvender
det som gødning på markerne.

49

TVÆRGÅENDE PROJEKTER

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

Varmeplan

Varmeplanen for Aalborg Kommune gælder ikke for en
specifik periode, men revideres løbende i form af projektforslag udarbejdet efter Varmeforsyningslovens bestemmelser.
Der er igangsat en revision og opdatering af den eksisterende varmeplanlægning for Aalborg Kommune.
Byrådet har 22. april 2013 godkendt Varmeplan Aalborg
2030, fase 1 - afgrænsningen af det centrale kraftvarmeområde.
Arbejdet med fase 2 og 3 af Varmeplan Aalborg 2030, der
omfatter øvrige kollektive varmeforsyningsområder og
området uden for kollektiv varmeforsyning er pt. i gang.
Herudover er der igangsat en revision af Aalborg Kommunes Energistrategi. Målet er, at Aalborg Kommune skal
være fossilfri i 2050. Revision af Energistrategien forventes afsluttet i foråret 2019.
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Spildevandsplan

Aalborg Kommunes gældende spildevandsplan - Spildevandsplan 2016-2027 - er godkendt af Aalborg Byråd 13.
juni 2016. Spildevandsplanen fastsætter de overordnede
rammer for håndteringen af spildevand i Aalborg Kommune.
Separatkloakeringsstrategien er et helt centralt element
i Spildevandsplanen. Ved vedtagelsen af Spildevandsplan
2016-2027 har Aalborg Byråd præciseret, at alle fælleskloakerede områder i Aalborg Kommune planlægges separatkloakeret inden år 2065.
I slutningen af 2017 blev der i henhold til spildevandsplanen igangsat en forundersøgelse af forholdene for afledning af spildevand i sommerhusområderne Storvorde
Østre Enge, Skellet og Egense Skanse, herunder løbende
pejlinger af grundvandsstanden i områderne i vinter- og
forårsmånederne. Forundersøgelsen skal danne baggrund for en vurdering af om sommerhusområderne skal
spildevandskloakeres. Forundersøgelsen forventes afsluttet og afrapporteret ved udgangen af 2018 / starten
af 2019.
Spildevandsplanen kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside. www.aalborg.dk

TVÆRGÅENDE PROJEKTER

Vandforsyningsplan

I Aalborg Kommune kommer drikkevandet fra knap 100 almene vandværker og mere end 1.000 andre små vandforsyninger. Vandforsyningsplanen handler om hvilke områder
vandværkerne forsyner, hvordan forsyningen skal ske på lang
sigt, og hvordan kommune og vandværker arbejder sammen.
Det er målet at sikre:
•

At alle borgere i kommunen 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 forsyningen af drikkevand i Aalborg Kommune kan
ske på grundlag af rent og urenset grundvand, og at
vandspild begrænses mest muligt.

Vandforsyningsplan 2013-2024 blev vedtaget af byrådet
7. oktober 2013. Den kan findes på www.aalborg.dk
Vandforsyningsplanen revideres i 2018-19

Affaldsplan

Affald er en værdifuld ressource, som skal blive i kredsløbet så længe som muligt. Aalborg uden affald, som er
kommunens affaldshåndteringsplan, rummer nye ordninger, som betyder at mere affald genanvendes, og som
medvirker til en mere bæredygtig kommune. Aalborg
uden affald findes på www.skidt.dk
Elektronikaffald udgør et globalt miljøproblem, som
bedst løses gennem et vidtgående, tværgående samarbejde. Aalborg Kommune har derfor i samarbejde med
landsdækkende aktører taget initiativ til at få sat gang i
genbrug af elektronikprodukter indleveret på genbrugspladserne. Fokus er i første omgang på hårde hvidevarer,
hvor test viser at op mod 25% af de indleverede maskiner
kan livstidsforlænges. De hårde hvidevarer vil blive repareret og solgt med garanti af autoriserede forhandlere et nyt marked i Danmark med stort potentiale både for
arbejdspladser og miljø. Der kører desuden i øjeblikket
også en test på sortering af fladskærme til genbrug.
Aalborg Kommune har i samarbejde med Jammerbugt
og Mariagerfjord Kommune etableret et sorteringsanlæg
til plast og metal på Reno-Nord. Anlægget er det første i
Danmark, som sikrer lokal kapacitet til at håndtere blandet plast og metal til genanvendelse. Reno-Nord undersøger løbende mulighederne for den bedste afsætning
af materialerne. Der arbejdes for øget samarbejde med
lokale virksomheder for at sikre lokale arbejdspladser og
reducere transporten.
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