Debatoplæg
byudvikling i det nordlige

Nørresundby

November 2018

Billede Løvvangskolen

Baggrund
I forbindelse med Budget 2017 besluttede Byrådet i Aalborg Kommune at nedlægge Løvvangskolen. Samtidigt blev der afsat midler
og iværksat en proces med henblik på at udvikle nye initiativer i Løvvangområdet med afsæt i bl.a. den tidligere skoles arealer samt de
nærved liggende arealer og bygninger, der bl.a. rummer Løvvanghallen, Løvvang Bowling Center, cykellegebanen ”Cykleren” samt
Unge- og Aktivitetscentret på Løvbakken. En del af processen omfattede desuden planlægning for omdannelse og salg af Løvvangskolens arealer. Projektet har arbejdstitlen “Løvvangen Inbetween”.
På møde i Magistraten d. 9. april 2018 blev det besluttet, at udvide
projektområdet til at omfatte et større område i det nordlige Nørresundby.
Baggrunden er, at der er flere projekter og potentialer, i de tilgrænsende områder til Løvvangskolens område, som bør ses i en
sammenhæng for at sikre fælles retningslinjer for en god byudvikling
og nye planer. Projektet er fra starten blevet udviklet i et bredt
samarbejde mellem forskellige forvaltninger i Aalborg Kommune
og i dialog med bl.a. Løvvang og Nørresundby Samråd og andre
lokale aktører.
Dette debathæfte er blandt andet et resultat af samarbejdet.
Vi vil gerne høre, hvilke ønsker og idéer borgerne har til udviklingen.
Derfor indbydes der til en fordebat, hvor alle i perioden fra d. 15. november 2018 til 10. januar 2019, har mulighed for at komme med
idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Området
Området som er markeret med stiplet afgrænsning udgør et areal på i alt ca. 25 hektar. Heraf er ca. 16 hektar kommunalt ejet,
mens de øvrige ca. 9 hektar er privatejede.

Øvelsesterræn

Vangen

Området er særdeles attraktivt beliggende tæt på naturen og
tæt på byen.

Løvvanghallen og Bowling
Løvvangskolen

Der er relativ kort afstand til byens attraktioner og tilbud samt
vigtige trafikale knudepunkter. Fx er der blot ca. 3 km fra midten af området til Nytorv. Lufthavnen og Motorvej E45 kan nås
på hhv. 7 og 5 minutter i bil. Gennem området løber et rekreativt, grønt og nogen steder parklignende bælte, som er en del
af den større rekreative forbindelse Skanseforbindelsen. Målet
med Skanseforbindelsen er at skabe rekreativ sammenhæng fra
Nørresundby Midtby til militærets øvelsesterræn nord for byen.

Cykleren

Løvvangcenter
Unge- og Aktivitetscenter

Området er gennemskåret af Forbindelsesvejen og strækker sig
over 2 forskellige bydele i Nørresundby – som i Aalborg Kommuneplan er defineret som hhv. bydelen Løvvang og bydelen Skansekvarteret.
Udover de tidligere nævnte arealer og funktioner, rummer området bl.a. Løvvangcentret, tankstation, boliger, erhverv, tekniske
anlæg og kommunale institutioner.
I området syd for Forbindelsesvejen er der truffet politisk beslutning om, at de kommunale plejeboliger på Syrenbakken skal
flytte i 2021, og de eksisterende bygninger skal sælges og omdannes til andet formål.
Derudover er Aalborg Kommune i dialog med Falck, som ønsker
at afvikle sin ejendom og udvikle den til andet formål.

Kolonihaver m.m.

Tankstation

Forbindelsesvejen
Falck

Lindholm Sø

Syrenbakken

Boldbaner

Hvad gør området til et godt sted at
bo, og hvordan sikres en bæredygtig
byudvikling?
Hvordan skal man forholde sig til byudvikling i så stort et område, som
man måske er nabo til eller selv bor i?
For at komme godt igang, har vi udpeget en række emner, der kan have
betydning for en god og bæredygtig byudvikling.
Identitet
Hvilke karaktertræk og kvaliteter i området bør have særligt fokus i den
fremadrettede udvikling og planlægning i området?

Identitet - Fokus på udvikling med
afsæt i områdets historie og særlige
stedbundne kvaliteter.

Byliv og mødesteder - Fokus på “det
gode hverdagsliv” og rammer for social og funktionel mangfoldighed.

Grønne områder - Fokus på en grøn
byudvikling med tilgængelig natur og
fantastiske udsigter lige om hjørnet.

Mobilitet - Fokus på at styrke
forbindelser til og fra området, men
også rundt i området - eksempelvis
fremme af bæredygtige transportmidler.

Byliv og mødesteder
Hvis området skulle tilføres nye aktiviteter og mødesteder. Hvad drømmer du om kunne placeres her?
Grønne områder
Er der nogle områder eller stiforbindelser du benytter dig særligt meget
af (eller synes du mangler)?
Mobilitet
Din mobilitet - hvordan kommer du rundt idag, og hvordan vil du gerne
komme rundt i fremtiden?

Eksempler på fokuspunkter der kan bidrage til en bæredygtig byudvikling.

Send dine synspunkter og idéer
Fordebatten gennemføres i perioden fra 15. november 2018 til 10. januar 2019.
Dine kommentarer skal sendes til By- og Landskabsforvaltningen senest 10. januar 2019 - enten på mail:
plan.udvikling@aalborg.dk
eller på adressen
By- og Landskabsforvaltningen,
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby

Invitation til borgermøde
Alle borgere og interesserede inviteres til at deltage i et borgermøde*
d. 27. november kl 19.00 - 21.00 i Løvvanghallen, Løvbakken 8, 9400
Nørresundby.
På mødet vil der blive afholdt workshops over temaerne:
• Identitet
• Byliv og mødesteder
• Grønne områder
• Mobilitet

*Vi gør opmærksom på at der kan blive taget billeder under borgermødet som
vil kunne anvendes og offentliggøres som dokumentation senere i processen.

Mål og principper for områdets udvikling
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Boldbaner

Lukke “missing links”

Styrk forbindelser og luk ”missing links”
Der er flere stiforbindelser i området, som forbinder det med den omkringliggende by og landskaberne mod syd, nord, øst og vest. Dog er der
flere steder ”missing links”, hvor stier ender uden et klart mål. I udviklingen af området skal der lægges vægt på, at det bindes endnu bedre sammen og ”missing links” lukkes. Ved Forbindelsesvejen, og Vangen, skal
der være særligt fokus på sikker krydsning, hvor stierne krydser vejene.
Når Løvvangskolen forsvinder, er der desuden grundlag for at tænke nye
vejforbindelser i den del af området.

Sikre og udvikle det grønne bælte “Skanseforbindelsen”
Den fremtidige udvikling skal bygge videre på de åbenlyse grønne og
rekreative værdier i området og i de tilstødende naboområder. Desuden
skal Skanseforbindelsen understøttes som en grøn forbindelse gennem
området.

Stiforbindelse

Stiforbindelse

Privat ejet
Offentligt ejet

Udvikling af offentlige funktioner og aktiviteter i det grønne
bælte
Områdets herlighedsværdier kan styrkes yderligere, bl.a. ved at
bygge videre på eksisterende aktiviteter og udvikle nye attraktioner i tilknytning til det grønne bælte.

Undersøge og udlægge byggemuligheder
Nybyggeri langs det grønne bælte skal indrettes i samspil hermed, så
flest muligt får direkte eller kortest mulig adgang til grønne arealer og
herlighedsværdier. Der skal være særligt fokus på overgangen mellem
private og offentlige arealer, hvor nybyggeri grænser op til det grønne
bælte. Fx kan der tænkes synergi mellem private og offentlige opholdsarealer.
Mulighed for at styrke det eksisterende centerområde gennem evt. nybyggeri og omdannelse skal undersøges.

Fremtidige funktioner og aktiviteter
Forudsætninger og ønsker fremkommet i processen indtil videre
I forbindelse med konkretisering af planer for projektet ”Løvvangen Inbetween” har der været afholdt flere møder med interessenter i området. På møderne er der givet udtryk for, at området mangler et centralt
mødested efter skolens lukning – gerne for alle generationer, etnicitet
og interesser.

“Udvikle nyt mødested med
mange forskellige funktioner
og aktivitetsmuligheder?”

Politisk er der, i forbindelse med beslutningen om nedlæggelse af
Løvvangskolen og igangsættelse af projektet ”Løvvangen Inbetween”,
udtrykt ønske om, at en del af området skal omdannes til boligformål.

Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst

“Bygge videre på eksisterende
attraktioner i det grønne bælte,
og udvikle nye med afsæt i områdets særlige kvaliteter?”

Dertil kommer at der skal findes plads til nogle af de funktioner, der tidligere havde til huse i Løvvangskolens bygninger, bl.a. Børnetandplejen
og Sundhedshjørnet. Derudover skal der tages højde for behovet for
placering af en evt. ny børneinstitution i området.
Skal afklares i planlægningen
Gennem planlægningen skal det afklares, hvordan de givne forudsætninger og de mange forskellige behov og ønsker kan samtænkes i en ny
plan, der giver et samlet løft til hele området, og som efterfølgende kan
udmøntes i lokalplaner.

Udsigtsplatform, Daugava, Letland

“Opføre nye boliger i samspil med
grønne og offentligt tilgængelige
omgivelser?”

Moderne familieboliger, Hamburg, Tyskland

Udvalgte referenceeksempler fra nær og fjern.

Idéskitse og tanker over en fremtidig udvikling
Omdanne og evt udbygge Syrenbakken fra plejeboliger
til privatboliger - fx et bofællesskab?

Omdanne Falckgrund og del af
naboareal til bebyggelse med
fx, erhverv, boliger og evt
institution?

Udvikle centralt område med offentlige
og private funktioner og mødesteder?
Udvikle Unge- og aktivitetshus
som centralt mødested med nye
aktiviteter og evt tilbygning?

Afsøge mulighed for udvikling af ubebyggede arealer langs Forbindelsesvejen?
Afsøge mulighed for nye funktioner og aktiviteter i Løvvangcentret?

Opføre nye boliger i samspil
med det grønne bælte?

Omdanne Løvvangskolens areal med primært boliger
– fx moderne ”Townhouses”

Videreudvikling af “Cykleren”?

Bevare bowlingcenter og hal på nuværende placering
og udvikle bygningen som mødested, eller alternativt
flytte til et andet sted i området?

Opføre bebyggelse med offentlige funktioner, aktiviteter og offentligt
tilgængelige udearealer i en del af det grønne bælte - fx børneinstitution,
og fællesfaciliteter?

Skitse. Området i fugleperspektiv - set fra Øvelsesterrænet mod Lindholm Sø

By- og Landskaborvaltningen
Stigsborg Brygge 5
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