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Arkitektur og beskrivelse
Hovedgreb:
• Byggeriet udformes som en karréstruktur med variation i etageantal, bygningshøjder, materialer og facadespring- og udtryk. Karréen gennembrydes til alle 4 verdenshjørner af stiforbindelser.
• Derudover er kantzoner og mindre facadeforskydninger med til at skabe et imødekommende byggeri mod
gaderum og øvrige omgivelser.
• Boligerne består af både familieboliger og seniorboliger, hvor familieboliger er placeret i den sydlige halvdel
af karréen nærmest gaderum, by og vej, mens seniorboligerne er placeret i den nordlige halvdel af karréen
med større samhørighed til åbne grønne områder.
Materialer
• Byggeriet bliver primært et teglstensbyggeri. Generelt er det ambitionen at arbejde med robuste, gedigne
og taktile materialer iht. lokalplanudkast. Afhængigt af det endelige design og økonomien i projektet kan
pladebeklædning i facaden mod gårdrum blive relevant.
Beboersammensætning
• Målet er at skabe et byggeri med stor grad af identitet og en blandet beboersammensætning. Byggeriet
henvender sig til både seniorer og familier og består af etageboliger samt et mindre antal rækkehuse i to
plan.

Facadeudtryk
Facadeudtryk mod omgivelser:
• Mod veje og grønne omgivelser mod nord udføres byggeriet i teglsten i varieret udtryk. Der arbejdes primært med 2 typer teglsten. Samtidig indeholder projektet en grad af facadeforskydninger, så byggeriet får
karakter af ”Town houses” med forskellige identiteter.
• Alle boliger får egen terrasse eller altan til ophold mod omgivelser. Størrelser på disse kan variere med henblik på at skabe variation i byggeriet.
• Byggeriet skal variere i højden. Dette kan ske både ved at variere etageantal samt ved at variere ”sternhøjden” ved de enkelte ”Town houses”
• Vinduespartier i facaden skal i hovedreglen gå fra gulv til loft - både for at skabe gode lys- og udsigtsforhold i den enkelte bolig, men også for at skabe fornemmelsen af “åbenhed” i byggeriet.
Facadeudtryk mod gårdrum
• Mod gårdrum er det ligeledes hensigten at give byggeriet en varieret karakter samt kig til grønne tagflader.
• For at minimiere omfanget af altangange mest muligt er trappeopgange placeret så flest mulig boliger får
direkte adgang til trapperummet. Altangange trækkes samtidig tilbage i facaden, således at altangangene
ikke bliver dominerende arkitetoniske elementer for byggeriet.
• Altangangens ganglinjer foreslåes suppleret af mindre “udposninger” med plads til små caféborde, grønne
planter og mulighed for at møde naboer samt skabe små semiprivate uderum.

Uderum
Kantzoner og Altaner:
• Boliger i stueplan får semiprivate uderum i kantzoner mens højere beliggende lejligheder får store og anvendelige altaner mod omgivelser.
• Rækkehusenes udearealer får havekarakter med lidt større privathed end de øvrige boliger.
Gårdrum:
• På terræn skabes varierede uderum med stier, belægninger, regnbede, træer og græsarealer.
• Der skal være plads til både større zoner med fællesskab og mindre arealer, med større grad af privathed.
• Gårdrummet og facader gennembrydes derudover af stiforbindelser til omgivelserne.
Tagterrasser:
• 2 steder hvor bygningsgeometri og lysforhold er bedst er det ambitionen at udføre fælles tagterrasser med
grønne planter, orangeri og siddepladser.
• Der bliver niveaufri adgang til tagterrasser og hensigten er at skabe gode møde- og opholdssteder for byggeriets beboere.
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Pkt. 1.00
Generelt
Nørresundby Boligselskab ønsker at opføre en afd. 78 med i alt 69 almene familie‐ og seniorboliger ved
Digmandsvej og som del af det nye Stigsborg Havnefront område.
Projektet omfatter et samlet brutto etageareal til beboelse på ca. 6080m².
Omgivende adgangs‐ og fortovsarealer er primært beliggende uden for byggefeltet og er del af Aalborg
Kommunes projekt for de omgivende veje og parkering.
Der har indledningsvis været afholdt møder og forhåndsdialogmøde med Aalborg Kommune.
Lokalplansforslag 1‐2‐116 er pt. under behandling, offentliggørelse og godkendelse.

Pkt. 2.00
Hovedgreb
Den overordnede disponering af byggeriet er udformet som en karrébebyggelse med varierende etageantal
og forskudte facadelinjer langs hele byggefeltets afgrænsning. Karréstrukturen brydes af to
parkeringslommer mod vest og øst, og åbninger mod syd og nord søger for passage for gående og cykler.
Karrebebyggelsen følger matriklens byggefelt, og varierer fra 2 til 4 etager – primært på hjørnerne af
bebyggelsen.
Opgange m. elevatorer er placeret i karrestrukturens hjørner. Således får en række boliger adgang direkte
fra opgangene, mens andre får adgang via svalegange. Herved minimeres længden og antal af svalegange.
Gårdrummet er fælles for alle beboere, og udføres med offentlig passage for områdets øvrige.

Pkt. 3.00
Boligerne
Den sydlige karré rummer udelukkende familieboliger, mens den nordlige del er en kombination af
familieboliger i to etager/lodret lejlighedskel og seniorboliger.
Det er bygherrens ambition, at opføre et stor variation i boligtype og deraf opnå en mangfoldig
beboersammensætning.
Familieboligerne er på 2,3 og 4 vær og fra ca. 80, 94 og 110m2 brutto i 5 primære variationer.
Der er i alt 37 familieboliger, 3410m2 brutto.
Seniorboligerne er 2 og 3 vær. gennemlyste lejligheder fra ca. 62 til 94m2 brutto i 3 primære variationer.
Der er i alt 32 seniorboligerm, 2670m2 brutto.

Pkt. 4.00
Arkitekturen og materialeholdning
Bebyggelsens arkitektoniske ambition er at ramme en karakter med høj variation, en menneskelig tilpasset
skala, sammenhæng med omgivelser, samt at den fremstår solidt, materialemæssigt enkelt og dog
nuanceret.
Variation i antal etager, forskydninger i facadelinjen og sternhøjden, teglstensnuancen, facademateriale og
ikke mindst altaner mod gaden sikre, som iht. lokalplanen, en bebyggelsen med et mangfoldigt udtryk.
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Facader mod omgivende gader og den nordlige park fremstår primært i blødstrøgne teglsten i en blanding
af 2 farvernuancer – nuancer og fugefarve endnu ikke afklaret.
Mod gårdrummet kan facaderne være med en større andel af eksempelvis let beklædning.
Svalegange afsluttes mod murværk og en bolig, således at svalegange fremstår integreret i
bygningskroppene.
Tagterrasser er belagt med henholdsvis betonfliser og træ.
Hvor der ikke udføres tagterrasse belægges tagfladerne med sedum, og under solceller med tagpapløsning.
Gårdrummet holdes primært i grus, betonfliser eller børstet beton samt græsarealer.

Pkt. 5.00
Kantzoner, uderum og fælles opholdsarealer
Kantzoner langs bygningerne mod omgivelserne har skiftende karakter af hævede private terrasser,
terrasser i niveau og plantebede, og skaber en varieret overgang mellem fortov og bolig.
Mod nord grænser bebyggelsen op til et grønt parkrum med stiforbindelser og LAR løsning.
25 % af byggefeltets samlede areal udlægges til brugbart opholdsareal på terræn og i gårdrummet.
Gårdrummet disponeres dels som fælles ophold, og dels som private haver, nyttehaver ol.
En tagterrasse på den sydlige karrée og en på den nordlige giver beboerne deres egne fællesmødesteder.

Der opføres drivhuse/orangerier, hvortil der er direkte adgang fra tilstødende trappeopgange.
I gårdrummet understøttes bebyggelsens og gårdrummets materialeholdning af solitærtræer som
overstandere, mindre flerstammede træer som mellemstandere og buske som bund – alle bidrager med
kvaliteter i form af blomst, duft, bladform og frugt, der skifter med årstiden og lader beboerne følge årets
gang.
LAR løsninger sikre regnvand fra bebyggelsen. Den samlede løsning udgøres bl.a. af regnbede i
gårdrummet, overfladenedsivning og bortledning til forsinkelse i det grønne parkrum mod nord.
Gårdrummets belyses punktvis ved indgange, hvilket bidrager til tryghed og markering af opgange, ved
parkering, cykelskure og langs stierne.
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