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Forord

Fremtidens Aalborg - planer og projekter

Lokalplaner

Aalborg Kommune redegør to 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.aalborg.dk, findes der flere oplysninger om mange af
de konkrete projekter. Oversigten over planer og projekter er opbygget i følgende fem
hovedgrupper:

Aalborg Kommune arbejder løbende med udarbejdelse af
lokalplaner i hele kommunen. Læs mere om lokalplaner her:
www.aalborg.dk/lokalplaner

1.
2.
3.
4.
5.

Strategier
Aalborg Midtby
Aalborg bydele
Oplandsbyer og landskab
Projekter

Informationen har status pr. oktober 2018 og udarbejdes af Plan- og Koordineringsgruppen (PK). Kommentarer, spørgsmål og idéer til nye emner kan rettes til projektleder Alex Tolstrup, 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 Erik Kristensen, 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

Gruppens fremtidige rolle som koordinerende enhed på tværs af Aalborg Kommunes
forvaltninger er p.t. under drøftelse i Aalborg Kommunes Direktørgruppe.
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1. STRATEGIER
•
•
•
•
•

Demografisk udvikling
FN’s 17 verdensmål
Bæredygtighedsstrategi 2016-20
Erhvervsstrategi 2019-22
Planstrategi

Demografisk udvikling
Koordineringsarbejdet på tværs af forvaltningerne baserer sig på demografiske og befolkningsmæssige udviklingstendenser, som udgør forudsætningerne for udviklingen i kommunens forskellige lokalområder.
Den gældende befolkningsprognose viser, at Aalborg
Kommunes befolkningsantal forventes at stige med
8.405 personer i perioden 2018-24, svarende til godt
1.400 personer årligt. Befolkningstilvæksten vil især ske
i de ældste aldersgrupper fra 67 år og opefter.
Til- og fraflytning til kommunen fra resten af landet i perioden 2018-23 forventes at ligne de historiske mønstre i
perioden 2014-17. Aalborg Kommune har den største flytteudveksling med landets øvrige største kommuner og
med de nærmeste nabokommuner. I prognosesammenhæng udgør forventningen til mellemkommunal flyttebalance en central forudsætning for den samlede udvikling.

Strategier
4

Prognosen forventer samme forskel mellem indvandrede
og udvandrede, inkl. flygtninge, som de sidste fem år, hvor
nettoindvandringen har været mellem 800-900 personer
pr. år. Undtagelsen er 2015, hvor indvandringen var påvirket af store kvoter på flygtninge og derfor var på 1.602
personer.
I prognosen forventes der at blive opført 8.860 nye boliger i løbet af de næste seks år. Dette er mere end i de
historiske år.
Der er store forskelle i boligbyggeriet fra år til år. I den historiske periode er der især bygget ungdomsboliger og en
del etageboliger. I prognoseperioden forventes det, at etageboliger vil udgøre langt den største andel af byggeriet.

5

Mål 1: Afskaf fattigdom

STRATEGIER

• Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)

Mål 2: Stop sult

• Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)

FN’s 17 verdensmål
Direktørgruppen har besluttet, at der laves et samlet årligt overblik over kommunens indsatser i forhold til FN’s
verdensmål.

jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Der fokuseres
ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Baggrund
Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og rege
ringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset
ambitiøs udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den
1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en
mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den
planet, vi bor på.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en
integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål,
som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige

I 2017 udgav regeringen, som opfølgning herpå, sin handlingsplan for FN’s verdensmål, der sætter den overordnede ramme for regeringens tilgang og prioriteter for opfølgningen på verdensmålene.
KL har ligeledes givet sin opbakning og indgået i et forpligtende arbejde om at løfte FN’s verdensmål i Danmark
gennem økonomiaftalerne med regeringen i både 2018
og 2019.
I Aalborg Kommune er der ikke truffet en formel, overordnet politisk eller administrativ beslutning om, hvordan
kommunen arbejder med FN’s verdensmål. Dette til trods
er verdensmålene, i større eller mindre grad, allerede
tænkt ind i forvaltningernes strategiske arbejde, eller bliver det løbende.
Dette gør sig ligeledes gældende i relation til byrådets
igangsatte visionsproces ’DNA Aalborg’, hvor dialogen
med borgerne omkring fortælling og vision vil tage udgangspunkt i en række temaer, der blandt andet henter
inspiration fra FN’s verdensmål, såsom sundhed, uddannelse, bæredygtighed, vækst og udvikling mv.
Der er her givet et samlet overblik over Aalborg Kommunes indsats. Oversigten baserer sig på samtlige
forvaltningers statusopgørelser.
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Mål 3: Sundhed og trivsel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny Planstrategi (B&L)
Under åben himmel (B&L)
Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
Sundt liv for alle (Æ&H)
Certificering 4 skoler (SK)
Sammenhæng patientforløb (F&B)
Reproduktion, sundhed og rettigheder (F&B)
Forebyggelse (SUN)
Mental Sundhed (SUN)

Mål 17: Partnerskaber og
handling
•
•
•
•

Mål 4: Kvalitetsuddannelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny Erhvervsstrategi (BF)
Under åben himmel (B&L)
Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
Flygtninge i arbejde (F&B)
Flere unge erhvervsuddannes (F&B)
Flere i arbejdsfællesskaber (F&B)
Udvikling og læring – alle børn (F&B)
Borgerinddragelse (SUN)
Almen dannelse (SUN)
Sammenhæng i uddannelse (SUN)

Ny Erhvervsstrategi (BF)
Ny Planstrategi (B&L)
Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
AaK Byg (BF)

Mål 5: Ligestilling mellem
kønnene

• Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
• AaK Byg (BF)

Mål 16: Fred, retfærdighed og
stærke institutioner
•
•
•
•
•
•
•

Mål 6: Rent vand og sanitet

Under åben himmel (B&L)
Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
Indsats voldsudsatte (F&B)
Bandekriminalitet (F&B)
Bekæmpe terror (F&B)
AaK Byg (BF)
Demokratisk inddragelse (SUN)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Under åben himmel (B&L)
• Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
• AaK Byg (BF)

Mål 14: Livet i havet

Ny Erhvervsstrategi (BF)
Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
Edison (SK)
AaK Byg (BF)
Grønt flag (SK)

Mål 8: Anstændige jobs og
økonomisk vækst

• Under åben himmel (B&L)
• Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
• AaK Byg (BF)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål 13: Klimaindsats

Ny Planstrategi (B&L)
Under åben himmel (B&L)
Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
Create it REAL (SK)
Edison (SK)
Certificering 4 skoler (SK)
AaK Byg (BF)

Foto: Kasper Nyhus Stenholt

Under åben himmel (B&L)
Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
Flere flygtninge i arbejde (F&B)
Lige muligheder for arbejde (F&B)
Reducere kønsforskelle (F&B)
AaK Byg (BF)

Mål 7: Bæredygtig energi

Mål 15: Livet på land

•
•
•
•
•
•
•

STRATEGIER

Mål 11: Bæredygtige byer
og lokalsamfund

Mål 12: Ansvarligt forbrug
og produktion
•
•
•
•

Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
Bæredygtigt forbrug (Æ&H)
Create it REAL (SK)
AaK Byg (BF)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny Planstrategi (B&L)
Under åben himmel (B&L)
Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
Create it REAL (SK)
Edison (SK)
AaK Byg (BF)
Beskyttelse af kulturarv (SUN)
Aktive byrum (SUN
Landdistriktsudvikling (SUN)

Ny Erhvervsstrategi (BF)
Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
Bæredygtig vækst (Æ&H)
Beskæftigelse styrkes (F&B)
Flere flygtninge i arbejde (F&B)
AaK Byg (BF)
Fritidspolitikken (SUN)
Kreativitet & innovation (SUN)
Kompetenceudvikling (SUN)

Mål 9: Industri, innovation
og infrastruktur

Mål 10: Mindre ulighed

• Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
• Flere indsatser(F&B)
• AaK Byg (BF)

•
•
•
•
•
•
•

Ny Erhvervsstrategi (BF)
Ny Bæredygtighedsstrategi (M&E)
Ny Planstrategi (B&L)
Create it REAL (SK)
Edison (SK)
AaK Byg (BF)
Kollektiv trafik (SUN)
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Bæredygtighedsstrategi 2016-20

Erhvervsstrategi 2019-22

Planstrategi 2019

Bæredygtighedsstrategi 2016-20 er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur- og
klimapolitik. Den 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.

I begyndelsen af hver byrådsperiode vedtager Aalborg
Byråd en ny erhvervspolitik og strategi for erhvervsindsatsen de kommende år. Aalborg Erhvervsråd udarbejder
forslag til erhvervsstrategien, som efterfølgende behandles i Byrådet.

I løbet af første halvdel af byrådsperioden skal byrådet
fremlægge en strategi for kommunens fysiske udvikling.
Planstrategi 2019 er under udarbejdelse og vil have fokus
på byudvikling med kvalitet.

Strategierne på miljø-, natur- og klimaområdet er med
til at sikre 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. Læs mere i afsnittet om ’Grøn
Omstilling og Cirkulær Økonomi’.
Til udmøntning af Bæredygtighedsstrategien, har byrådet vedtaget en Bæredygtighedsplan med en lang række
handlinger, der er under implementering i kommunens
forvaltninger.
Den nuværende Bæredygtighedsstrategi afløses i 2020
af en ny strategi, der forventes at basere sig på FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling.

En af Erhvervsrådets vigtigste opgaver i 2018 har derfor
været udarbejdelse af en ny erhvervsstrategi, der skal fungere som kommunens politik på erhvervsområdet, og som
prioriteringsværktøj for Erhvervsrådet i årene 2019-22.
Forslaget til den nye erhvervsstrategi for 2019-22, som
har titlen ’Aalborg bygger bro’, er netop blevet færdiggjort og godkendt af Erhvervsrådet. Strategien indeholder visioner, mål, indsatsområder og arbejdsprincipper
for det fremtidige arbejde.
Med ’Aalborg bygger bro’ sætter Aalborg i den kommende periode særligt fokus på bæredygtighed og digitalisering som omdrejningspunkterne for erhvervsudviklingen.
Erhvervsstrategien sendes i november til behandling i alle
politiske udvalg i Aalborg Kommune og derefter til endelig godkendelse i Aalborg Byråd. Herefter vil Erhvervsrådet i det nye år tage hul på drøftelserne om, hvordan
erhvervsstrategien udmøntes og eksekveres.
Status på Erhvervsstrategi 2015-18
Det overordnede mål for den nuværende Erhvervsstrategi er, at der skabes 7.500 flere arbejdspladser inden udgangen af 2018.
Beskæftigelsen ved udgangen af første halvår 2018 er rekordhøj med 107.934 lønmodtagere. Der er skabt 6.666
flere arbejdspladser siden 1. januar 2015. Målet om 7.500
flere arbejdspladser ved udgangen af 2018 bliver således
opnået, hvis der i andet halvår af 2018 bliver skabt mindst
834 nye arbejdspladser.

8

Planstrategien bygger videre på tidligere planstrategier
og deres fokusområder, herunder vækstaksen som en
retningsgivende udviklingszone med koncentreret vækst,
Aalborgs funktion som Norddanmarks vækstdynamo samt
begrebet Byregion Norddanmark, der beskriver center og
periferi som hinandens nødvendige forudsætninger. Derudover indgår fokus på at skabe integrerede løsninger for
vækst, de grønne kvaliteter og trivsel fortsat i den kommende planstrategi.
Byudvikling med kvalitet
Øget kvalitet i byudviklingen af Aalborg Kommunes byer,
bydele og landdistrikter skal blandt andet ske via partnerskaber på tværs af kommunen, institutioner og private
parter for at skabe integrerede og helhedsorienterede
løsninger.
Den strategiske udvikling af Aalborg Kommune stiller krav
til, at væksten skal bidrage til kvalitet og værdiforøgelse
hos kommunens borgere. Byudviklingen skal balancere
kvalitet og raffinerede løsninger i forhold til parametre
som arkitektur, fortætning, de grønne kvaliteter, boligudvikling og mobilitet for at fastholde og tiltrække borgere
i Aalborg Kommune.
Som noget nyt for planstrategien vil FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling blive inddraget undervejs, hvor det
er relevant.
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2. AALBORG MIDTBY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liv i Centrum - Aalborg Midtby 2025
Affald under jorden
Seperatkloakering
Budolfi Plads
Algade og Lommeparken
Frederikstorv
Spritfabrikken
Aalborghus Slot
Åbning af Østerå
Hjulmagerkvarteret
Omdannelse af Sygehus Nord

Aalborg 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 ændring
af mobiliteten, anlæggelse af nye byrum og større kulturprojekter, fx Nordkraft og Musikkens Hus.

Spritfabrikken

Sygehus Nord

Aalborghus Slot

Havnefronten

Algade/Lommepark
Gåsepigen

I øjeblikket er der gang i omdannelsen af Budolfi Plads,
Algade og Lommeparken (øst for Budolfi Kirke) samt den
tidligere spritfabrik. Åbning af Østerå er også påbegyndt.
Herudover planlægges der for en renovering af strækningen fra Nytorv til Nordkraft, udvikling af området ved
Aalborghus Slot samt planlægning af Hjulmagerkvarteret
og Sygehus Nord-området. Med etablering af en BRT-løsning med tilhørende byrum og stationer, samt ovenstående projekter, vil der derfor de kommende år ske store
forandringer i midtbyen.

Åbning af Østerå

Budolfi Plads
Frederikstorv

Hjulmagerkvarteret

Liv i Centrum - Aalborg Midtby 2025
Byrådet har den 8. oktober 2018 vedtaget en strategi for
Midtbyen, der skal være med til at skabe ’den nye fortælling
om Aalborg Midtby’. Strategien skal 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 kommer bl.a. til at danne grundlaget for
den kommunale budgetlægning for projekter i Midtbyen
samt en revision af kommuneplanens rammer.

Affald under jorden
I tætbyen skal affald fremover opsamles i nedgravede
containere. De nedgravede containere placeres i offentlige arealer, og målet er bl.a. at reducere mængden af tung
trafik, forskønne bybilledet, gøre byens rum grønnere, skabe en moderne og tidsvarende affaldsløsning samt skabe
plads i baggårde, når de nuværende containere fjernes.
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Alle containere udstyres med såkaldte fyldemeldere, som
sender besked om fyldningsgraden i containeren. Det betyder, at containerne kan tømmes efter behov - både for
at sikre, at der ikke tømmes delvist tømte containere, og
for at mindske risikoen for, at de bliver overfyldt inden
næste tømning.
De første containere graves ned i november 2018 i Øgadekvarteret. Der er udpeget fire områder, hvor der etableres nedgravede containere: Aalborg Midtby, Vestbyen,
Øgadekvarteret og Nørresundby Midtby.

Seperatkloakering
Midtby-området er i dag fælleskloakeret. Alle fælleskloakerede områder skal ifølge Aalborg Kommunes spildevandsplan separatkloakeres inden år 2065. Kloakkerne i midtbyen er gamle og generelt modne til sanering.

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.
I spildevandsplanen er der fastsat en tidsfrist for separatkloakering for flere områder i Aalborg Midtby. 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.
I forbindelse med omdannelsen af Budolfi Plads skal områdets kloakering ændres fra fælleskloak til separatkloak.
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MIDTBY

Budolfi Plads

Algade og Lommeparken

Budolfi Plads i hjertet af Aalborg er under omdannelse,
og byggeriet begynder at tage form.

Sideløbende med omdannelsen af Budolfi Plads er arbejdet med Algade og Budolfi Byhave igangsat. Målet er at
udvikle området, så bylivet styrkes, og der bliver skabt en
bedre sammenhæng i byens gågadenet kombineret med
muligheder for ophold undervejs.

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 parkeringskælder, og i kanten af pladsen
skal der opføres 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 første 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.

er at skabe et grønt imødekommende
’’ Visionen
bymiljø, der kan blive en destination for byens

borgere og besøgende. Området skal være med
til at sammenbinde gågadenetværket, så der
skabes et helt nyt flow i midtbyen

De offentlige parkeringspladser nedlægges og biltrafikken
minimeres (undtaget ærindekørsel, taxa-, handicap- og
vareleveringspladser). Der skabes større rum omkring
områdets historiske bygninger og kulturarv, som dermed
kommer til at fremstå mere synlige.
På arealet øst for Budolfi Kirke etableres Budolfi Byhave
- en grøn oase indrettet med plads til uformelt ophold, en
ny legeplads, tværgående stiforbindelser og til caféliv og
udeservering langs områdets østlige afgrænsning.
Omdannelsen forventes gennemført sideløbende med
Budolfi Plads.

Frederikstorv
I 2018 er der fokus på udvikling og afprøvning af torvets
potentialer. Der er på initiativ af et aktørmøde i april 2018
oprettet en lokal følgegruppe af aktører, der kalder sig
’Mit Frederikstorv’. Gruppen har arbejdet intenst på at
gøre torvet til et spændende og aktivitetsfyldt sted. De
har blandt andet oprettet en facebookside ’Mit Frederikstorv’, afholdt åbningsfest med forskellige aktiviteter,
arrangeret flere markedsdage, en éndagsfestival, midlertidige installationer og etableret udeservering fra den lokale vinbar. Projektet styres af en koordinator.
Projektet og følgegruppen fortsætter i 2019 med at udvikle og afsøge torvets potentialer.

Illustration: Kjær & Ricther A/S

12

13

MIDTBY

MIDTBY

Spritfabrikken

Aalborghus Slot

Åbning af Østerå

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.

Formålet med projektet er at revitalisere Aalborghus Slot
ved at flytte Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg
Stadsarkiv hertil. Det forventes at blive et aktiv i midtbyens udvikling og blive en kulturdestination for byens borgere og gæster på linje med Jens Bangs Stenhus, Musikkens Hus, Nordkraft, Utzon Centret, Spritten m.fl.

I budgettet er der afsat midler til åbning af Østerå hele
vejen gennem byen - fra Gabriel gennem Godsbanen og
Karolinelund til Musikkens Plads og Limfjorden. Ansøgning til statens forsyningssekretariat om medfinansiering
fra Kloak A/S til anlægsprojektet er under udarbejdelse.

Lokalplanen, som skal danne grundlag for den kommende omdannelsesproces, blev vedtaget
juni 2017. Nedrivning af de bygninger, som ikke er omfattet af fredningen, er ved at være tilendebragt. Helhedsplanen, tegnet 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. Der udskrives i samarbejde med Realdania i efteråret 2018 en arkitektkonkurrence for netop disse elementer, samt
indretning af kunsthal i fabrikkens tidligere kraftværk.

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 for
formidling af byen og dens fortid.
Bygningerne og voldanlægget er fredet og rummer i dag
bl.a. Statsforvaltningen. De ejes og administreres af Slotsog Kulturstyrelsen. Der er et samlet grundareal på 4,7 ha
og et bygningsareal på ca. 4.100 m².

Etapen ved Musikkens Plads er under færdiggørelse med
broer, kanter og byrum, dog sker den sidste beplantning
først i foråret 2019.
Etapen fra Gabriel til Sønderbro er under planlægning og forberedelse til projektering. Det forventes, at
Østerå kommer til at løbe vest om Dag Hammerskjölds
Gade-dæmningen, ind mellem parkeringshuset og det

kommende nybyggeri Brohuset. Derefter slynger den sig
igennem en ny åpark som en del af det kommende Hjulmagerkvarter.
Underføring af Østerå under Sønderbro skal koordineres
med anlægsprojektet for BRT og forventes at ske i 2020.
Der skal snarest knyttes ingeniør- og landskabsarkitekt
rådgivere til projektering, herunder skitseprojektering og
landskabsbearbejdning af Åparken og Karolinelund.
Åbning af Østerå på hele strækningen forventes færdig
i 2022.

Anlæggets læ- og solfyldte gårdrum med de velbevarede
bindingsværksfacader er en af byens smukkeste pladser
og vil, sammen med slotsparken og voldanlægget, kunne
anvendes som nye offentlige byrum til passage og ophold.
Gårdrummene kan selvfølgelig også bruges til aktiviteter,
der knytter sig til museums- og arkivdrift.
I budgettet 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 bygningernes tekniske tilstand og
rumlige potentialer.

’’

Åbningen af Østerå skaber et helt
nyt, grønt forløb gennem midtbyen,
der fuldender den rekreative
forbindelse mellem Østerådalen i
syd og Limfjorden i nord. Projektet
er ligeledes en generator for nye
attraktive byudviklingsområder langs
åens forløb

Illustration: BIG Arkitekter
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Hjulmagerkvarteret

Sygehus Nord og Gåsepigen

Der fokuseres på:

Hjulmagerkvarteret skal omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde. Det planlægges
efter, at områdets særlige identitet og karakter som en ’ø’ midt i Aalborg bevares.

Med etableringen af det nye Aalborg Universitetshospital
i Aalborg Øst flytter hospitalet sine aktiviteter væk fra Sygehus Nord i 2021. Sammen med parkeringspladsen ved
Gåsepigen udgør området et areal på mere end 3 hektar i
hjertet af Aalborg. Det har potentiale til at blive et nyt attraktivt byområde med stor betydning for både Midtbyen,
Vestbyen og det lokale område omkring Reberbansgade.

• Omdannelse af det eksisterende sygehuskompleks til
et nyt blandet byområde, der åbner sig mod byen,

Der er derfor indgået en samarbejdsaftale mellem Region
Nordjylland og Aalborg Kommune omkring udarbejdelse
af en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal understøtte en opgradering og fremtidssikring af kvarteret, hvor
kvaliteten i området fastholdes og forøges til gavn for både
ejerne og brugerne af området.

• Omdannelsen af Sygehus Nord skal styrke den lokale
identitet i Reberbansgadekvarteret,

Ved områdets kanter mod henholdsvis Jyllandsgade og Østre Allé arbejdes der med en
høj intensitet i bebyggelsen. Der skal udarbejdes et udbudsmateriale med henblik på salg
af de kommunalt ejede ejendomme mellem Jyllandsgade og den kommende Åpark. Mod
Østre Allé forberedes lokalplan for to store erhvervs- og boligprojekter vest for den nye
Boxit, der er under opførsel. Lokalplanen indeholder også etablering af en ny og forbedret
vejadgang til området i form af en større krydsudbygning af krydset Østre Allé/Håndværkervej.
For områdets centrale del er det intentionen, at omdannelsen kan ske over tid, så eksisterende erhverv og det lidt selvgroede miljø omkring Hjulmagervej kan fortsætte side om
side med etableringen af nye boliger og andre funktioner. Blandingen af nyt og gammelt
skal fastholde områdets særlige identitet og karakter som et spændende og kontrastfyldt
byområde.
Det forventes, at der fremlægges et kommuneplantillæg for området i første halvdel af
2019. Byudviklingen af området koordineres med udarbejdelsen åbningen af Østerå, da
projekterne har indflydelse på hinanden.

’’

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

Reberbansgadekvarteret skal med omdannelsen af Sygehus Nord og Gåsepigen styrkes som et levende og mangfoldigt bykvarter med attraktive rammer for udfoldelse af
bylivet og hverdagslivet.

• Reberbansgade og Urbansgade omdannes til sivegader som en del af midtbyens oplevelsesnetværk,
• Området skal udgøre en grøn forbindelse gennem
midtbyen og være en del af den grønne kile Mølleparks
kilen,

• Det forventes, at der i tilknytning til Sygehus Nord området etableres en ny vejadgang fra Saxogade (tunnel),

Forbindelse til Obels
Kanal/Havnefronten
Fremtidig rekreativ
forbindelse langs banen

Sygehus Nord

Ny tunnel
under banen

Omdannelsesområde

Ny gennemgående
cykelstiforbindelse

Gåsepigen
Parkeringsplads og
grønt byrum

• De bløde trafikanter opprioriteres,
• Der etableres nye parkeringsanlæg, som skal være med
til at styrke tilgængeligheden for bilister i midtbyen.

Områdets centrale beliggenhed, med god adgang til kollektiv transport, strøggader og cykelforbindelser, skal udnyttes til at skabe en god sammenhæng og flow til både
midtbyen og havnefronten. Samtidig skal områdets grønne profil styrkes som et vigtigt aktiv til at skabe mere synligt grønt og bynatur i midtbyen og Vestbyen.
Der planlægges for afvikling af en konkurrence, også kaldet et parallelopdrag, der skal danne grundlaget for helhedsplanen og den videre udvikling.
Tidsplanen for projektet forventes at være:
Forberedelse/Vision maj 2018 – november 2018
Parallelopdrag
december 2018–februar 2020
Helhedsplan
marts 2020 – september 2020

Illustration: Transform Arkitekter
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3. AALBORG BYDELE
• Service til ældre

-- Konsolidering af plejehjem
-- Markusgården
-- Erstatningsbyggeri for Syrenbakken
-- Nyt plejehjem Stigsborgområdet
-- Ældreboliger

• Vester Mariendal Skole
• Etablering af BRT strækningen
• Planlægning af BRT og stationsforpladser
-- Omlægning J.F. Kennedy Plads
-- Stationsdesign

• Byudviklingsplaner for bydele
-- Nørresundby
-- Vejgård
-- Vestbyen

• Ny jernbane til lufthavnen
• Udvikling af Løvvangsområdet
• Aalborg Øst under forandring
-- Fjernkøling
-- Helhedsplan Killdeparken 2020
- Kickstart Tornhøj

Bydele
Udover midtbyen består Aalborg af en række bydele og
forstæder med varierede og unikke kvaliteter.

Ny jernbane til
lufthavnen

En bydel indeholder som regel 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 med handel og
servicefaciliteter, såsom skole, institution og bibliotek.

Løvvangsområdet

Fremtidens bydele og forstadsområder skal udvikles anderledes, end vi kender dem i dag – de skal udvikles og
omdannes smart. Fx findes der mere bæredygtige alternativer til fritliggende énfamiliehuse. De traditionelle parcelhuse nødvendiggør ofte bilejerskab og inddrager større arealer, der kan bruges til jordbrugs- og naturområder.
Transformationen af byen skal også danne grundlag for
mere byliv og bedre bykvalitet. Samtidigt med at byen
ændres, 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 eller nye naturområder.

Stigsborg

Markusgården
BRT
Aalborg Øst
Sofiendal Enge

- Førerløse busser, Astrupstien

Generelt er der fokus på:

- Bydelen ved Gigantium

• Bydele og forstæder skal udvikles som veldefinerede nærmiljøer med lokal identitet og særpræg,

- Aalborg Universitet, Campus

• Helhedsorienterede kvarterløft skal skabe attraktive rammer for byens borgere,

• Stigsborg

Tornhøj
Vester Mariendal Skole

Gigantium

Aalborg Universitet, campus

• Landskab, udsigt, lys og luft er særlige kvaliteter, som skal fremmes,
• Bydelscentre med dagligvarebutikker, service, sociale mødesteder og fritidstilbud skal fremmes
tæt på, hvor borgerne bor,
• Multifunktionelle bæredygtige bygninger og byrum skal skabe liv lokalt,
• Der skal udvikles nye måder at bo på - især mere bæredygtige boligformer med fokus på fortætning og fleksibilitet.
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Service til ældre

Konsolidering af plejehjem

I forbindelse med budget 2017 blev der vedtaget en langsigtet plan for konsolidering på plejehjemsområdet i Aalborg
Kommune. Konsolideringsplanen bygger på fire principper:
• at hvert enkelte plejehjem har en bæredygtig økonomi,
• at målet for 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.

Vester Mariendal Skole

Markusgården
Som et led i konsolideringsplanen på plejehjemsområdet opføres der et erstatningsplejehjem for Lollandshus
i Øgadekvarteret. Det nye plejehjem bygges på arealet
ved Markusgården på hjørnegrunden ved Bonnesensgade og Fyensgade i umiddelbar nærhed af Østre Anlæg.
Plejehjemmet Markusgården består af 74 (1-rums) boliger, fordelt med 28 demensboliger og 46 fleksible demensegnede almene plejeboliger, fordelt på henholdsvis
3 og 4 bo-enheder. Boligerne opføres af Vivabolig, mens
servicearealerne opføres af Aalborg Kommune.

Erstatningsbyggeri for Syrenbakken
Ved budgetforhandlingerne for 2018 blev det besluttet, at
der på handicapområdet skal opføres et erstatningsbyggeri for Syrenbakken i Nørresundby. Byggeriet planlægges
med 32 boliger og 4 midlertidige boliger til mennesker med
hjerneskade og andre neurologiske lidelser. Byggeriet sikrer
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. Erstatningsbyggeriet placeres på Sebbersundvej i Aalborg Øst med forventet indflytning i 2022.

Nyt plejehjem Stigsborgområdet
Budget 2019 indeholder planer for at bygge et nyt plejehjem med 75 boliger på Stigsborgområdet i Nørresundby,
som erstatning for Plejehjemmet Elmely, der lukker ved
lejeaftalens udløb i 2023. Ældre- og Handicapudvalget
anbefaler, at plejehjemmet på Stigsborgområdet ses i
sammenhæng med skolen og børnehaven, der planlægges i området.

Plejehjem Klarup
Opførelsen af det planlagte plejehjem i Klarup, til erstatning for Plejehjemmet Hellashøj, afventer afklaring af, om
det nuværende Hellashøj kan omdannes til familieboliger.

Ældreboliger
Ældre- og Handicapforvaltningen opfører ikke ældreboliger. Det forventes, at de kommende generationer af
seniorer vil stille nye krav til boligen fremover. Der vil typisk være tale en mellemstor bolig (større end nuværende ældreboliger og mindre end parcelhuset), der gerne
skal ligge tæt på andre lignende boliger med mulighed for
at skabe netværk og fællesfaciliteter. Boligen skal gerne
være lokaliseret centralt i forhold til offentlig og privat service – ikke mindst med nem adgang til dagligvarehandel.

Illustration: FRIIS & MOLTKE
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Der skal opføres en ny specialafdeling ved Vester Mariendal Skole, som betyder, at afdelinger fra Løvvangsskolen,
Svenstrup og Vester Mariendal Skole bliver under ét tag.
Bæredygtighed er en vigtig del af byggeriet. Det handler
blandt om energi og miljø – men også om mennesker og
trivsel, hvor to vigtige parametre er indeklima og dagslys.
Lyset i bygningen styres automatisk, så rummet altid er
tilpas oplyst. Automatikken sørger med andre ord for at
skrue op eller ned afhængigt af lysindfaldet i det enkelte
rum. I udvalgte rum kan der skrues op til en meget høj
lysstyrke, som letter adgangen for svagtseende og giver
et godt arbejdsmiljø. Bygningen kommer ligeledes til at
indeholde automatisk styring af indeklimaet og solafskærmning.
Der er tænkt bevægelse ind i børnenes hverdag. Gangene
bliver indrettet med legebaner med tre zoner, der giver
mulighed for forskellige udfoldelser. På trapperne er der
ekstra forstærkninger, så børnene kan ’trække’ sig op ad
trappen, og på den måde styrkes muskulaturen. I det hele
taget er der i indretningen taget højde for komfort og
bevægelse. Legepladsen er indrettet uden niveauspring i
terrænet, og der etableres ekstra bløde underlag.
For at lette adgangen til legeredskaber er der tænkt på
brugen af speciallifte, som anvendes til de børn, der har
behov for det, så de nemt og sikkert kan komme op i lege
redskaberne og ned igen.

Både i Aalborg, og i de øvrige byer i Aalborg Kommune,
skal der sættes fokus på etablering af sådanne boliger for
de kommende ældregenerationer (gerne i privat regi). Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen arbejder på sikre, at strategier og byudviklingsplaner understøtter etablering af boformer til seniorer.

21

BYDELE

BYDELE

Etablering af BRT forbindelsen
BRT (Bus Rapid Transit) projektet er fuldt finansieret og
BRT Sekretariatet er etableret. Der er lige afsluttet et
ressourceudbud, som COWI har vundet, hvilket betyder,
at BRT sekretariatet har fået seks nye medarbejdere fra
COWI i en tidsbegrænset periode, som skal hjælpe med
at projektere strækningen.
BRT Sekretariatet har netop påbegyndt projekteringen,
som vil foregå over en 2-årig periode, hvor de første
opgaver bliver projektering af stationsforpladsen ved
Haraldslund, Skydebanevej og Bertil Ohlins Vej mellem
Grønlands Torv og Pontoppidanstien, som anlægges fra
foråret 2019. I forbindelse med projekteringen har det
høj prioritet at koordinere BRT projektets anlæg med
ledningsejernes ønsker om at renovere kloak, vand- og
varmeledninger.

Planlægning for BRT og stationer
I løbet af oktober 2018 igangsættes udbuddet af anlægsarbejdet. Udbuddet handler i første omgang om at finde
entreprenører, der prækvalificerer sig til at byde på de
forskellige etaper af BRT strækningen, som sendes i udbud fra slutningen af året.

I et samarbejde med COBE Arkitekter er der blevet arbejdet med visioner og skitser for både strækninger, byrum
og stationer. Dette arbejde bruges som grundlag for den
videre planlægning og projektering.
Lokalplan for BRT-tracéet hele vejen fra Væddeløbsbanen til NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital) har været
fremlagt i offentlig høring fra 1. juni - 31. august sammen
med kommuneplantillæg for byudviklingszonen (500 m
fra alle stationer.) Der har i høringsfasen været afholdt
fire borgermøder i de enkelte byområder samt en række
byvandringer og enkelte øvrige møder med særlige interessenter. Planerne blev endeligt godkendt af Aalborg
Byråd den 22. oktober 2018.

Anlægsarbejdet på strækningen afsluttes med udgangen
af 2022. Herefter er der fokus på uddannelse og test af
køretøjer, inden BRT forbindelsen åbner i foråret 2023.

Design af stationer
Der arbejdes i øjeblikket intenst med design af stationerne, inklusiv muligheden for at udvikle et markant og ikonisk betontag hertil. Styregruppen for BRT forventes at
godkende disse forhold i december, så det kan indgå i den
fortsatte udvikling og projektering.
De afsatte midler i kommunens budget til at gøre noget
særligt ud af ca. halvdelen af BRT’ens i alt 22 stationer
er disponeret. For at følge med tidsplanen for projektering af de enkelte strækninger og byrum, er arbejdet med
Haraldslund forplads sat i gang som det første, med inddragelse af de relevante interessenter i området. Yderligere skal der i efteråret sættes gang i videreudvikling og
skitseprojekter for Vestbyen Station, Østerågade-Nytorv
området samt omdannelse af J.F. Kennedys Plads.

Omdannelse af J.F. Kennedys Plads

Illustration: COBE Arkitekter
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BRT’ens linjeføring diagonalt gennem J.F. Kennedys Plads
medfører behov for en større omlægning af pladsen. Der
er derfor, med afsæt i COBE’s visionsarbejde, udarbejdet
et selvstændigt lokalplanforslag for J.F. Kennedys Plads,
som udsendes i offentlig høring fra 12. oktober 2018 og
8 uger frem.

Illustration: COBE Arkitekter

Illustration: COBE Arkitekter
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Byudviklingsplaner for bydele
Nørresundby, Vejgård og Vestbyen
Det er politisk besluttet, at der skal laves byudviklingsplaner for bydelene Nørresundby, Vejgård og Vestbyen. Formålet med byudviklingsplanerne er både at give eksisterende planlægning et servicetjek og at invitere aktører og
borgere til at komme med input til visionen for bydelens
udvikling i de kommende år.
Endelig er byudviklingsplanen også afsæt for en tværgående koordinering af kommunale indsatser og investeringer, hvor der kigges på bydelen i et helhedsperspektiv.

Nørresundby
Arbejdet startede med et borgermøde for at høre, hvilke
ønsker og forslag borgerne har på hjerte - både i forhold
til byudvikling generelt og idéer til konkrete tiltag og projekter i byen. Cirka 150 lokale borgere og interessenter
deltog i mødet den 2. oktober 2018 i Multihallen på Gl.
Lindholm Skole. På mødet blev der afholdt workshops
over temaerne:
• Identitet
• Byliv og mødesteder
• Parker og grønne områder
• Mobilitet
• Skoler og institutioner
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Blandt andet med afsæt i de inputs Aalborg Kommune fik
på borgermødet og kommende dialoger med Nørresundbys samråd og andre interessenter arbejdes der frem
mod en offentlig debat i første halvår 2019. Læs mere på
www.aalborg.dk/noerresundby

Vejgaard
Vejgaard er en bydel i Aalborg, men samtidigt sin helt
egen. I løbet af efteråret 2018 pågår et arbejde med at
definere Vejgaard som bydel. Hvad er grundfortællingen
om Vejgaard? Hvor meget kan man få for en Vejgaarddollar? Hvem bor i Vejgaard? Hvilket fokus bør vi lægge på
bydelen fremadrettet? Hvad er det bedste der kan ske for
Vejgaard – og det værste?
I efteråret sker dette i tæt samarbejde med Vejgård Samråd og udvalgte aktører (skoler, institutioner, foreninger,
erhvervsliv, borgere mv.). I første halvår af 2019 udbredes
det til åben debat med forslag til fokusområder og temaer i planen.

Vestbyen
Arbejdet med en byudviklingsplan for Vestbyen sættes i
gang i løbet af efteråret 2018.

Ny jernbane til lufthavnen

Udvikling af Løvvangsområdet

Anlægsprojektet til den nye jernbane mellem Lindholm
og lufthavnen er nu i gang. Projektet startede i 2018 og
afsluttes i 2020.

I forbindelse med projektet ’Løvvangen InBetween’ ses
der på udvikling af området efter skolens lukning.

I 2018 er der udført forbelastning på strækningen mellem
Thistedvej og lufthavnen, som fylder meget i landskabet
lige nu. I 2019 går Banedanmark i gang på Thistedvej, hvor
der anlægges en midlertidig vej med cykelstier øst for vejen. Samtidig starter brobyggeriet over Lindholm Å. De
berørte lejere i forbindelse med brobyggeriet i haveselskabet Vorbjerglund er blevet eksproprieret.
Klargøringscentret ved Lindholm station, som har støjet
en del, flyttes i den her forbindelse til krydsningen ved
Lervej, hvor der ikke er nogen bebyggelse.

Skolen er placeret i et blandet bolig- og erhvervsområde med rekreative grønne områder og unge- og aktivitetscenter, børnehave, supermarked, bowlingcenter og
idrætshal. ’Løvvangen InBetween’ er derfor i høj grad
en fortælling om mødet mellem grænseflader. Området
rummer således mange aktiviteter og tilbud, men funktio
nerne ligger relativt spredt uden en synlig sammenhæng,
og er til dels skjult bag beplantning, terrænforskelle eller
lukkede facader.
I projektet er der flere problemstillinger, projekter og ønsker, som bør ses i en sammenhæng for at sikre en fælles
vision og retningslinjer for en god byudvikling i det nordlige Nørresundby, og i relation til resten af byen.

Der har i forløbet med konkretisering af planer for ’Løvvangen InBetween’ 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. Ønsket er desuden at forstærke mødet mellem
forskelligheder og styrke sammenhold og tilhørsforholdet til stedet.
Der skal laves en plan for området, som skal sikre, at der
foruden etablering af nye boliger, er fokus på stier, grønne områder og nye samlingssteder, hvor borgerne kan
mødes på tværs af etnicitet, alder og interesse. Efter planen igangsættes der fordebat om udvikling af området
medio november med borgermøde 27. november 2018.

’LØVVANGEN INBETWEEN’

Det er målet med byudviklingsplanen at få skabt en platform og retning for byudviklingen i Vestbyen, der kan sikre Vestbyen som et attraktivt bosætningsområde med
tæt tilknytning til Limfjorden. Kvarterets mangfoldige
udbud af boliger, fritidsaktiviteter, institutioner og rekreative områder skal styrkes og bevares og være tilbud for
både til de lokale beboere, men også til resten af Aalborgs
borgere. Der skal i arbejdet med udviklingsplanen være
fokus på at skabe gode rammer for mennesker - både
ved større byomdannelser, mindre ændringer og renoveringer af gader og byrum. Det forventes, at der afholdes
offentlig debat primo 2019.
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Aalborg Øst under forandring
Fjernkøling

Helhedsplan Kildeparken 2020

Region Nordjylland og Aalborg Forsyning har indgået aftale om levering af køling til NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital) fra Aalborgs første fjernkøleanlæg.

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

Fjernkøling følger de samme principper som fjernvarme,
bare med kulde i stedet for varme. Det kommende fjernkølingsanlæg vil således udnytte den lave temperatur på
bunden af Aalborg Portlands kridtsø i Aalborg Øst til at
producere køling til det nye hospital.

Helhedsplanens 1. etape var opførelse af Sundheds- og
Kvartershuset på Fyrkildevej. Den aktuelle 2. etape omfatter renovering af de tre boligafdelinger, herunder udfyldning af huller i bebyggelsen med nye ejerboliger.

Det nye fjernkølingsanlæg er mindst fem gange mere effektivt end traditionelle elbaserede køleanlæg og kræver
mindre plads. Herudover vil der være en betydelig miljømæssig gevinst i form af reduceret CO2-udledning.
I første omgang skal fjernkølingsanlægget i Aalborg Øst
levere køling til det nye hospital, men det er planen, at
også andre virksomheder og institutioner i området med
et stort kølebehov vil kunne koble sig på anlægget.

Kickstart Tornhøj

Helhedsplanen rummer desuden særlige udviklingsprojekter, herunder en helt ny type ’erhvervsboliger’ og et
nyt seniorbofælleskab.

Den samlede renoveringsudgift af boligerne er beregnet
til 1,35 mia. kr. Hertil kommer investeringer i ny infrastruktur og udviklingsprojekter samt private investeringer i nyopførelse af ejerboliger på Blåkildevej (ca. 250 mio. kr.)
På Blåkildevej er de to første af i alt seks nye punkthuse
under opførelse, her forventes opført i alt 174 nye ejerboliger.
På henholdsvis Ravnkildevej og Fyrkildevej pågår også renoveringsarbejder. De sidste arbejder forventes færdige i
2020, hvor erhvervsboligerne og seniorbofælleskabet vil
udgøre den sidste etape ud mod Astrupstien.

Endelig omfatter renoveringsplanen ændringer i områdets infrastruktur, hvor fx boligveje sammenbindes, og
der gives mulighed for at parkere tættere på boligen.

Med det formål at kickstarte en attraktiv og bæredygtig byudvikling i Tornhøj-området og den private investeringslyst,
har Aalborg Kommune indgået en samarbejdsaftale med
Realdania om gennemførelse af en helhedsplan og et fysisk
anlægsprojekt, ’Kickstart Tornhøj’.
Rammerne for både helhedsplanen og renoveringsprojektet er udviklet i en forundersøgelse, i tæt samarbejde med
områdets forskellige aktører og grundejere, herunder kommunens øvrige forvaltninger.
Helhedsplanen for Tornhøj Bydelscentrum er omsat til en
lokalplan, der sætter rammerne for bydelscentrets fremtidige udbygning. Dette i sammenhæng med udviklingen af
Astrupstiforbindelsen, som bydelens nye sammenbindende
hovedgade nord-syd gennem bydelen.
Nye aktiviteter – bydelscentrum
Demenscentret Tornhøjhaven er officielt indviet 5. oktober 2018, og de første beboere er nu indflyttet.
På den tidligere Tornhøjgård-grund forventes de nye beboere i botilbuddet at flytte ind i december 2018. Desuden
er byggesagsbehandling for den resterende bebyggelse på
grunden i gang. Her opføres et mix af boliger og butikker i
et samarbejde mellem Himmerland Boligforening, Projektas
A/S og Lidl Danmark A/S.
Det gamle Tornhøjcenter er nedrevet, og der pågår byggesagsbehandling af nybyggeri, ligeledes som en blanding af
dagligvarebutik, service og private boliger mv. Nybyggerierne forventes igangsat ultimo 2018.

Anlægsprojektet – renovering af tunnel og byrum
De nye byrum blev indviet august 2018. Her resterer blot at færdiggøre de sidste grænseflader
til kommende nybyggeri på den tidligere Tornhøjgård-grund. Forventes endeligt færdigt i 2020.

Førerløse busser på Astrupstien
Som en del af målet for at fremme en mere bæredygtig byudvikling i den nordlige del af Aalborg Øst,
indsættes der i slutningen af 2018 førerløse busser
på Astrupstien. Forbindelsen vil optimere bydelens
interne mobilitet og øge mobiliteten for en lang
række borgere, der i dag ikke er så mobile, så de
kan komme omkring på en let, sikker og bæredygtig
måde.
Ansøgningen til Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen om tilladelse til at køre med busserne blev indsendt i starten af juli. Der forventes en ansøgningsproces på 4-5 måneder. I mellemtiden vil en af de tre
selvkørende busser være udstillet i Sundheds- og
Kulturhuset.
I løbet af efteråret vil der blive opsat en garage med
tilhørende ladestationer på Trekantens arealer. Garagerne vil blive dekoreret med graffiti i samarbejde
med Aalborg Ung. For hele projektet er der stor opmærksomhed rettet mod at skabe brugerinddragelse og sikre ejerskab til projektet.
Anlægsarbejdet for udvidelsen af Astrupstien forventes færdig i november 2018.
Foto: Tegnestuen Vandkunsten

Illustration: visualisering af kommende seniorbofællesskab v/ LINK ARKITEKTUR
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Bydelen ved Gigantium
Ved Gigantium vest for Aalborg Universitets hovedcampus ønsker Aalborg Kommune at planlægge en ny bydel,
der kan danne rammen for det gode liv for omkring 4.000
nye beboere. Målet er at udarbejde en samlet udviklingsplan og et nyt plangrundlag for det cirka 48 hektar store
fremtidige byområde.
Visionen er at udvikle et blandet bykvarter med fokus
på bosætning. Områdets unikke stedskvaliteter og styrkepositioner kan danne 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.
Sammen med god tilgængelighed til flere transportformer, herunder især den nye BRT forbindelse, bliver området attraktivt for bosætning af målgrupper med en sund
livsstil og målgrupper med mulighed for reduceret bilejerskab.
Med Aalborg Universitet, UCN, kulturinstitutioner og Universitetshospitalet som nærmeste naboer, er forholdene
optimale for en vidensdrevet og international bydel.
I efteråret 2018 blev der gennemført en fordebat for at
indhente idéer til planlægningen. Det forventes, at der
udarbejdes et planforslag omkring sommerferien i 2019.

Vejgård
NY BYDEL
VED GIGANTIUM

BRTBussen

Grønlandskvarteret

Gug

Tornhøj

Aalborg Universitet, Campus

Stigsborg

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
’Helhedsplan for Aalborg Universitet 2015-2021’, er der
igangsat et bredt samarbejde med områdets aktører,
hvor de overordnede visionsplaner og processer konkretiseres i en lokalplan.

Stigsborg Havnefront er et af Danmarks største kystnære
udviklingsprojekter og en helt ny bydel i Aalborg. Udviklingen af hele området forventes at vare 25-30 år og bl.a.
resultere i 4.000 nye boliger til 7.500 indbyggere. Aalborg
Byråd godkendte i marts 2017 Udviklingsplanen for Stigsborg Havnefront, som er opdelt i tre etaper.

Formålet er at skabe et nyt byrum ved knudepunktet
Bertil Ohlins Vej / Frederik Bajers Vej - med den kommende BRT 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 nye ungdomsboliger, udadvendte funktioner såsom caféer, studenterboghandel,
kopicentral, sandwichbar og butikker, samt en række
universitetsfunktioner, fx bibliotek, studenterrådgivning,
gruppemøderum og forhåbentligt meget mere.

Universitetsområdet

Sønder
Tranders

Nyt Aalborg
Universitetshospital

Etape 1
Første etape skal være åbningstrækket for hele Stigsborg
og slå tonen an for en mangfoldig og levende bydel med
både attraktioner og hverdagsliv. Etape 1 kaldes Parkkvarteret, da det overordnede greb er omdannelse af Kemiragrunden til en ny storslået bypark kaldet Stigsparken.
Etape 1 vil primært bestå af ca. 2.100 leje- og ejerboliger i
4-6 etagers højde og town-houses/rækkehuse i 2-4 etagers højde. Offentlige institutioner, dagligvarebutikker og
caféer vil også få plads i området.
Aftalen om det første store boligprojekt faldt på plads i
oktober 2018. PFA Ejendomme har sammen med A. Enggaard A/S købt fire byggefelter og vil bygge fire boligkarréer ned til fjorden på samlet set 35.000 m² og op til 400
boliger. Derudover er Nørresundby Boligselskab i gang
med et projekt med 69 almene boliger til familier og seniorer i den nordlige del.
Skole, børnehave og plejehjem
Som følge af byrådets ambitioner om at etablere en attraktiv bydel er de første midler sat af til at etablere en
ny skole, børnehave og vuggestue, som en del af første
etape. Tanken er, at skolen skal have plads til 1.200 elever,
og at den, ud over børn fra den nye bydel, også skal huse
den nuværende Skansevejens Skole. Med placeringen ved
fjorden og Stigsparken bliver der unikke muligheder for
at udvikle nye undervisningsformer.

Åben Land

Skolebyggeriet bliver suppleret med en børnehave og
vuggestue med plads til ca. 120 børn. Der igangsættes en
visionær proces på tværs af forvaltningerne om indholdet
og udformningen af det nye børneunivers på Stigsborg.
Byggeriet forventes færdigt i 2023. Som beskrevet under
’Service til ældre’ er der også, som en del af første etape,
planer om et plejehjem med 75 pladser.

Hvad arbejdes er med lige nu?
Omdannelsen af Stigsborg er omfattende og indebærer
igangsætning af flere parallelle spor, bl.a.:

Ny forbindelse over Limfjorden
For at skabe en bæredygtig bydel, hvor det er let at cykle,
lægges der planer for, hvordan Stigsborg-området forbindes til resten af byen, - det gælder både Nørresundby
og Aalborg-siden. På den baggrund ønsker Aalborg Byråd, at der etableres et beslutningsgrundlag for en mulig
etablering af en cykel- og gangbro mellem forpladsen ved
Musikkens Hus og Stigsborg-området. Byudviklingsselskabet Stigsborg er derfor blevet bedt om at undersøge
de tekniske og økonomiske muligheder for at etablere en
sådan bro.

• Terrænregulering og indkapsling af forurenet jord.
Forventes færdig i 2019,

Byudviklingsselskabet Stigsborg
Aalborg Kommune er gået nye veje i forhold til udviklingen af Stigsborgområdet. PFA Ejendomme og A. Enggaard A/S har i konkurrence vundet retten til at købe sig
ind i et arealudviklingsselskab for Stigsborg Havnefront i
en historisk stor handel. Ved stiftelse af arealudviklingsselskabet står Aalborg Kommune således med en ejerandel på 49 procent, mens de resterende 51 procent ejes
af PFA Ejendomme og A. Enggaard A/S i fællesskab. Selskabet skal konkret stå for byggemodning og frasalg af
byggeretter i forbindelse med udviklingen af bydelen.

• Lokalplan og kommuneplantillæg for første del af
etape 1. Forventes klar medio 2019. Efterfølgende
byggerier,
• Forberedelse af byggemodning,

• Kystfremrykning, dvs. opfyld og ændring af kysten.
Skitseprojekt og efterfølgende anlægsarbejde påbegyndes i 2019,
• Planlægning og design af skole, børnehave og vuggestue. Klar i 2023,
• Planlægning og design af Stigsparken. Etablering af
den første del af parken forventes i 2020,
• Undersøgelse af evt. cykel- og gangbro over fjorden,
• Samarbejde med DGI om sundhed, idræt og fællesskaber,
• Midlertidige aktiviteter, såsom stier, grillområde og
fortællesti, etableres løbende.

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

Oplandsbyer
og landskab
30

•
•
•
•
•
•
•
•

Gistrup
Landdistriktsudvikling
Landsbyklyngen Hammer Bakker
Naturprojekt Hammer Bakker
Fisketuren går til Hals
Vandløbsprojekter
Grundvandsbeskyttelse
Lille Vildmose

Udviklingsplaner for
byer med særligt byvækstpotentiale
Fysisk Vision 2025 definerer en klar rollefordeling mellem Aalborg by, kommunens ca. 40 oplandsbyer og ca 40
landsbyer. Aalborg er vækstdynamoen for Aalborg Kommune og hele regionen.
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 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 med
særligt byvækstpotentiale vil udløse større omdannelsesprojekter, nyudlæg og 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.
Byudviklingsplanarbejdet er afsluttet i Nibe, Romdrup/
Klarup, Storvorde/Sejlflod, Vodskov og Vestbjerg. I Hals
og Godthåb er byudviklingsplanerne næsten færdige. I
Frejlev er arbejdet godt i gang, og i Vadum er arbejdet
lige startet.

Vestbjerg
Vodskov

Vadum

Vester Hassing

Frejlev
Nibe
Godthåb

Klarup
Gistrup
Svenstrup

Hals

Storvorde

Udviklingsprojekter
Byrådet har afsat 28 mio. kr. fordelt over fire år (2017-20) til
konkrete byudviklingsprojekter, 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 - og det, som borgerne
mener kan ’løfte’ byen, fx mødesteder og byrum.
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Klarup

Svenstrup

Nibe

Godthåb

Vadum

Pt. arbejdes der med opfølgende lokalplaner:

Der er afholdt borgermøde med workshops om byudvikling i maj 2018 i forbindelse med borgmesterens besøg i
Svenstrup.

Byudviklingsplanen for Nibe blev godkendt af byrådet i
foråret 2016. Siden er følgende planer godkendt, som tilsammen giver mulighed for ca. 160 nye boliger:

Forslag til byudviklingsplan for Godthåb er i offentlig
høring i perioden 5. september - 31. oktober 2018. Byudviklingsplanen forventes vedtaget omkring årsskiftet.
Lokalplan 6-2-105 Boliger, Døsebækparken, Godthåb er
udarbejdet sideløbende med byudviklingsplanen og er
høring i samme periode.

Der afholdes fordebat og borgermøde i november-december. Selve byudviklingsplanen laves færdig i 2019.
Konkrete udviklingsprojekter, som kan understøtte byudviklingsplanen kommer efterfølgende, og forventes etableret i 2019-20.

• Omdannelse af Skagen Beton (ca. 140 boliger),
• Ny butik ved Klarupvej.
Efter byudviklingsplanen er der arbejdet med disse byudviklingsprojekter:
• Legeplads og benspænd på stier,
• Sikker skolevej, krydsning,

Den formelle fordebat forud for byudviklingsplanen for
Svenstrup afholdes omkring årsskiftet. Her præsenteres
de forslag til byudvikling, som kommunen har modtaget.
Byudviklingsplanen udarbejdes i 2019.

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

Pt. er der ingen igangværende lokalplaner i byen. Byudviklingsprojekter for Svenstrup kommer i forlængelse af
byudviklingsplanen.

Storvorde

Frejlev

Pt. arbejdes der med opfølgende lokalplaner:

Forslag til byudviklingsplanen forventes fremlagt i høring
primo 2019. Planen forventes at resultere i nye/ændrede
arealer til boliger og centerområde.

• Boliger ved Rødageren (ca. 50 boliger),
• Boliger vest for Tofthøjvej (ca. 270 boliger),
• Storvorde bymidte.
Efter byudviklingsplanen er der arbejdet med disse byudviklingsprojekter:
• MTB-teknikspor,
• Krydsningspunktet på Tofthøjvej ved Tofthøjskolen,
• Hundeskov,
• Projekt for midtbyen følger i 2018-19.
Det forventes, at projekterne udføres i løbet af 2018.

•
•
•
•

Boliger ved Koldsmindevej,
Boliger øst for Skalhøje,
Boliger ved Nøragervej,
Boliger ved Skovbrynet.

Der arbejdes på to nye lokalplaner ved Søndergade, som
også kommer til at give mulighed for nye boliger.

I løbet af det sidste år er der vedtaget følgende lokalplan:

Når byudviklingsplanen er vedtaget forventes følgende
lokalplaner igangsat:

• Boliger ved Kaj Birksteds Vej (ca. 140 boliger).

• Tostrupvej 36-38 - Omdannelse af blandet bolig- og
erhvervsområde til nyt boligområde,

Vestbjerg

• Lille Volstrupvej – Planlægning for nyt boligområde.

Byudviklingsplanen er godkendt af byrådet i maj 2018.
Der arbejdes i øjeblikket med følgende lokalplaner:

Etablering af legeplads som nyt mødested og forbedrede
stiforbindelser gennem Zincksparken er byudviklingsprojekter i Godthåb.

• Centerområde, boliger og rekreativt område syd for
Mejlstedvej,
• Boliger ved Irene Holms Vej og syd for Tingvej.

I 2018 har der været dialog med Frejlev Samråd om byudviklingsprojekter, der kan understøtte byudviklingsplanen. Følgende projekter er igangsat:
•
•

Etablering af fortov langs Rema 1000 (afsluttet).
Forbedring af stiforbindelse på Frejlev Skolevej.

Der ansøges om midler til byfornyelsesprojekt omkring
rekreative kvaliteter i grusgravsparken og fremtidige tilstødende boligområder.
Den endelige byudviklingsplan vil resultere i konkrete boliglokalplaner.

Byudviklingsplanen vil muligvis resultere i flere lokalplaner.

2014
Nibe

2015

2016

2017

2018

2019

Klarup
Storvorde

Vodskov

2021

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

Hals
Vestbjerg

2020

(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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Vodskov
Byudviklingsplanen for Vodskov er godkendt af byrådet i
august 2018.
Sideløbende med byudviklingsplanen er der arbejdet
med følgende lokalplaner:
• Boliger ved Langbrokrovej/Højrimmen,
• Boliger ved Drøvten,
• Boliger ved Langbrokrovej,
• Behandlingscenter i Hammer Bakker.
Budviklingsplanen vil sandsynligvis resultere i flere lokalplaner. I løbet af de sidste par år er der vedtaget to nye boliglokalplaner i Vodskov.: Vodskov Enge og Attrupgårdvej.

Hals
Forslag til byudviklingsplan for Hals er i offentlig høring
fra 31. august - 26. oktober 2018. Byudviklingsplanen forventes endeligt vedtaget i december 2018.
Sideløbende med byudviklingsplanen er der arbejdet
med de første lokalplaner:

Følg arbejdet
Du kan følge arbejdet og status for de
igangværende byudviklingsplaner på
følgende links:
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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• Omdannelse af Hals Camping (40-50 boliger),
• Erhverv ved Ulstedvej (gammel genbrugsstation og
arealet nord for).
I 2018 er disse byudviklingsprojekter etableret:
• Forskønnelse af Midtergade med træer og byinventar,
• Renovering af Torvet (ca. 1,5 mio. kr.),
• Nyt mødested og opholdsareal ved havnen.

Projekt for sport, fritid og oplevelser i Hals/Hou
Der er i budgetterne for 2019 og 2020 afsat 15 mio. kr. til
sport, fritid og oplevelser i Hals/Hou-området. Oplægget
har været, at disse midler skal bruges i tæt samarbejde
med beboerne i området. Derfor er der på baggrund af
møder med interessegrupper og to borgermøder nedsat
arbejdsgrupper i Hals og Hou, samt for området mellem
de to byer, til at arbejde med konkrete projekter.
Der har i Hals været fokus på forbindelsen på tværs af
havnen, et nyt aktivitetsområde i den østlige del af havnen og skiltningen i byen. I Hou er der fokus på borger- og
aktivitetshuset, havnen og skiltning i byen. I området mellem de to byer ser man på rekreative muligheder i forbindelse med blandt andet Nordsøstien.

Gistrup
Den 3. maj 2018 besluttede By- og Landskabsudvalget,
at der skulle arbejdes videre med en byudviklingsplan for
Gistrup. Aalborg Kommune har derfor i en fordebat fra
den 9. maj - 6. juni 2018 opfordret borgerne til at komme med idéer og forslag til, hvad der skal arbejdes videre
med. Der var borgermøde den 23. maj 2018 i Gistrup med
ca. 250 deltagere.
I fordebatperioden har kommunen modtaget 50 bemærkninger, som By- og Landskabsudvalget behandler i
slutningen af 2018. Her træffes samtidig beslutning om,
hvad der skal arbejdes videre med i byudviklingsplanen.
Ud over byudviklingsplanen arbejdes der sideløbende
med en lokalplan for Spar Es-arealet til bolig og rekreativt
formål, samt med et projekt kaldet Gateway ved arealerne ved Gistrup Skole. Den endelige byudviklingsplan kan
resultere i nye lokalplaner.

Landdistriktsudvikling

Landsbyklyngen Hammer Bakker

Naturprojekt Hammer Bakker

Siden 2007 har Aalborg Kommune udarbejdet tre landdistriktspolitikker, som alle har været grundstenen i at sætte fokus på udvikling i landdistriktet.

Landsbyklyngen ’Rundt om Hammer Bakker - stærkere
sammen!’ består af samfundet omkring Hammer Bakker i
Aalborg Kommune.

I budgettet er der afsat 500.000 kr. til at lave en ny landdistriktspolitik. Forslag til ny landdistriktspolitik udarbejdes som en proces præget af synspunkter fra borgerne,
kommunens forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere samt erfaringer fra Landdistriktspolitik 2014-18.
Processen i igangsættes i 2019.

Landsbyklyngeprojektet, som blev igangsat i foråret
2017, er nu gået ind i sin afsluttende fase med udgivelse
af Landsbyklyngens Strategiplan. Se Strategiplanen på
Klyngesamarbejdets hjemmeside:
www.aalborg.dk/om-kommunen/landdistriktsudvikling/
udviklingsprojekter

Hammer Bakker vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Ambitionen er at skabe et
af Danmarks største naturprojekter med et samlet areal
på 1.000 hektar med et budget på ca. 100 mio. kr. Bag
projektet står Den Danske Naturfond, A. P. Møller Fonden,
Miljø- og Fødevareministeriet, Dansk Botanisk Forening
og Aalborg Kommune.

Udvikling i din by
Projekt ’Udvikling i din by’ er igangsat i byerne Komdrup,
Sebber/Barmer og Tostrup. I løbet af foråret og efteråret
2018 er der gennemført udviklingsværkssteder i byerne
og arbejdet med projekter, som kan styrke byernes udvikling. Der har været god opbakning fra lokale borgere om
at deltage i projekterne.

Afslutningen af projektet vil blive markeret med en event
i slutningen af oktober 2018, og hen over den kommende
tid er der fokus på, hvordan den fremtidige organisering
kan være. De fem deltagende samråd (Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted-Uggerhalne samråd) samt Langholt samråd har tilkendegivet, at projektet
har vist så stor værdi for området, at man ønsker at gøre
samarbejdet permanent.

Midler til mødesteder
I Torderup har byens borgere fået etableret et grønt
område med reetablering af gadekær, boldareal og petanquebane. Næste skridt er indretning af området med
en bålhytte/madpakkehus. Etableringen pågår i oktober-november, og projektet forventes afsluttet inden årsskiftet. I Barmer arbejdes med frivillig nedrivning af den
tidligere købmandsgård, der er i dårlig stand. Arealet skal
efterfølgende give rum for et rekreativt samlingssted for
byen.
Midler til forsamlingshuse
I 2018 er der bevilliget ekstra midler til forsamlingshuse
i Komdrup, Tostrup og Grindsted til større renoveringseller udviklingsprojekter for at understøtte den fortsatte
udvikling af tidssvarende rammer for aktiviteter i landdistriktet. Midlerne i 2019 uddeles på baggrund af ansøgninger fra forsamlingshusene.

Af konkrete igangværende projekter under klyngesamarbejdet kan fx nævnes:
• De 7 haver - et samarbejde mellem byerne om etablering af by-frugthaver med inddragelse af lokalbefolkningen, herunder skoler, børnehaver m.fl.
• Hammer Bakker Ringen, der fokuserer på tilgængelighed og mobilitet mellem byerne og rundt om Hammer
Bakker.
• Vodskov Vandtårn, der arbejder på at omdanne det nedlagte vandtårn i Hammer Bakker til et oplevelses- og formidlingssted ved indgang til Hammer Bakker.
• Hammer gode råvarer - et projekt om synliggørelse af
lokalområdets råvareudbud, markeder på skift mellem
byerne, inddragelse af kroerne i området mv.

Projektet er blevet en realitet efter Den Danske Naturfonds opkøb af 450 hektar i området, således at samarbejdspartnerne i dag råder over ca. 715 hektar. Offentliggørelsen skete på et pressemøde 24. maj i Bakkerne.
Pressemødet blev fulgt op med et offentligt møde i Vodskovhallen, hvor ca. 300 fremmødte fik lejlighed til at hilse på projektpartnere og komme med indspil i idéfasen.
Mødet var præget af en god stemning og meget positiv
interesse.
Igangværende aktiviteter i idéfasen
Der arbejdes med udvikling af en helhedsplan for Hammer Bakker. Helhedsplanen tænkes som en styrende
plan, der dækker hele området, inklusiv de omkringliggende bysamfund. Helhedsplanen sætter rammerne for
aktiviteterne, som beskrives nærmere i en naturplan og
en plan for friluftsliv, formidling og kulturhistorie.
Ønskede resultater på længere sigt:
• Omdanne de mørke, tætte nåletræsplantager til en
mosaik af fritvoksende løvskove og åbne landskaber
med overdrev og heder,
• Fremme sammenhængende og robuste naturtyper og
levesteder,
• Udvikle friluftspotentialet med gode faciliteter og
formidling,
• Give besøgende mulighed for at opleve bakkernes
historiske og landskabelige værdier.
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Fisketuren går til Hals/Egense

Vandløbsprojekter

Grundvandsbeskyttelse

Lille Vildmose

I foråret 2018 startede Limfjordsrådets Sekretariat erhvervsudviklingsprojektet Fisketuren går til Hals/Egense under Hav
ørred Limfjorden. I projektet findes de erhvervsaktører, der har
lyst til aktivt at arbejde med lystfiskerturister som målgruppe.
I tæt samarbejde med Visit Aalborg og netværket af erhvervsaktører skal service- og oplevelsestilbud til lystfiskerne udvikles og promoveres.

Limfjordsrådets Sekretariat er sammen med Aalborg Kommune i gang med en række restaureringsprojekter i Dybvad
Å, Lundby Bæk og Barmer Bæk. Fjernelse af en spærring ved
Dybvadbro Dambrug og en anden spærring i Lundby Bæk giver
fremover fisk mulighed for at svømme uhindret i vandløbene.
Samtidig sikrer genslyngning af vandløbene et mere naturligt
vandløb, og udlægning af grus giver fiskene bedre muligheder
for at gyde. Dermed er projekterne med til at sikre, at der kommer flere havørreder i Limfjorden.

Beskyttelse af grundvandet kræver ekstra omtanke i Aalborg Kommune. Der er mange indbyggere i kommunen,
og drikkevandressourcen er begrænset. Vores grundvand
er særlig sårbart, fordi vandet hentes i sand og kridt uden
beskyttelse af sammenhængende lerlag. Det kræver en
indsats, hvis drikkevandet fortsat skal hentes inden for
Aalborg Kommunes grænser til kommunens voksende
befolkning.

Lille Vildmose er et unikt naturområde, der samtidigt
rummer fantastiske muligheder for rekreative udfoldelser. Området blev fredet som Danmarks største landfredning i 2007, og det er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) og Ramsar-område.

Hals/Egense er valgt som forsøgsområde pga. de enestående
forhold for fiskeri efter primært havørred i både Limfjorden
og i Kattegat, og der er et stort lokalt engagement hos både
erhvervsaktører og foreninger. I løbet af 2019 skal erfaringerne fra Hals/Egense udbredes til resten af Aalborg Kommunes
kyststrækning.
Parallelt med projektet i Aalborg Kommune gennemfører Limfjordsrådets Sekretariat lignende projekter i Hvalpsund, Glyngøre, Vilsund, Fur og på Venø. På den måde får udviklingen af
lystfiskerturisme omkring Limfjorden et stort fokus i de kommende år og markedsføringen får et fælles udtryk.
En stor del af udviklingsprojektet er også at udvikle en række støttepunkter langs Limfjorden, hvor lokale og tilrejsende
lystfiskere kan få information om det lokale fiskeri og blive
inspireret til at benytte nogle af de lystfiskerrelaterede tilbud,
Limfjorden har at byde på.
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Aalborg Kommune har i 2018 gennemført et stort vandløbsres
taureringsprojekt i Binderup Å ved Gelstrup. En fysisk spærring
i vandløbet, i form af et stemmeværk og en fisketrappe ved det
daværende Gelstrup Dambrug, blev fjernet. Projektet betød,
at dambruget blev nedlagt, og at de tidligere dambrugsarealer
blev reetableret med et let slynget vandløbsforløb.
Projektet vil betyde markant forbedrede passageforhold for
vandløbets fisk og anden vandløbsfauna, hvilket, sammen med
de nyetablerede gydebanker. forventes at give en mærkbar
effekt – bl.a. i form af flere fisk i vandløbet. Spærringen var
udpeget i statens vandområdeplaner, og projektet er derfor
finansieret af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
samt Miljø- og Fødevareministeriet

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal sikre, at
forsyningen med drikkevand kan ske på grundlag af
rent og urenset grundvand. Indsatsplanerne kan ses på
www.aalborg.dk.
Der er vedtaget indsatsplaner til beskyttelse af hovedparten af det grundvand, som i fremtiden skal forsyne
Aalborg Kommunes borgere og virksomheder med drikkevand. Aalborg Kommune og vandværkerne er i fuld
gang med at gennemføre indsatserne. Fx er der igangsat
et jordfordelingsprojekt i et område i Aalborg Sydøst for
at tilgodese de landmænd, der bliver berørt af indsatsplanerne, og fortsat skal drive aktivt landbrug i området.
Samtidig opnås en hurtigere grundvandsbeskyttelse.

Sidstnævnte udpegning skyldes blandt andet moseområdets særlige evne til at lagre CO2. På denne baggrund
startede Aalborg Kommune et 5-årigt samarbejdsprojekt
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.
De vigtigste tiltag er, at:
• gendanne Birkesø på 130 hektar,
• hæve vandstanden på ca. 800 hektar, så højmose kan
gendannes,
• beskytte den eksisterende højmose,
• etablere et hegn i den centrale del af mosen, så krondyr og elge kan bidrage til dynamikken og biodiversiteten i området, og

I løbet af 2018 er lukning af grøfter og etablering af dæmninger i Porsemosen blevet færdiggjort, og der resterer
nu alene naturgenopretningsprojektet i Smidie Fenner.
Dette forventes udført i 2019, hvor der vil blive etableret
en vandtæt membran ind mod Tofte Moses nordvestlige
kant, og vandstanden vil blive hævet i fennerne.
Vandet begyndte at strømme ind i Birkesø ved indvielsen
6. december 2017, og søen stod vandflydt efter få måneder. Pavillonen, som er placeret ved den nordøstlige
søbred, danner allerede rammen om fine oplevelser af
det dyreliv, og ikke mindst fugleliv, der er opstået ved den
genskabte sø.
De 10 elge, som blev lukket ud i Mellemområdet i sommeren 2016 og 2017, har i foråret 2018 kvitteret med 4-5
kalve. Den samlede bestand af elge vurderes nu at være
15-16 stk. De 28 krondyr, der ligeledes blev lukket ud i
Mellemområdet, vurderes i efteråret 2018 at være udviklet til i alt godt 60 krondyr.
Både elge og krondyr trives og bidrager til store natur
oplevelser for de mange gæster, der besøger mosen.

• etablere en række publikumsfaciliteter som udsigtstårne og boardwalks.
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5. PROJEKTER
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobvækstpakken
AK Arealer
AaK Bygninger
Almene boliger
Aalborg Alliancen
Ungedemokrati
Northern Connections
Grøn omstilling og Cirkulær Økonomi

- Gør os lidt grønnere
- Grønne Agenter
-- Netværk for Grøn Detail
-- Det Grønne Rejsehold
-- Cirkulære indkøb og genanvendelse
-- Grøn Omstilling i Aalborg Kommune
-- Ny europæisk pris for grøn omstilling
- Aalborg Bæredygtighedsfestival
- Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling
- Netværk for bæredygtigt byggeri i Aalborg

•
•
•
•

Revision af Aalborg kommuneplan
Grønt Danmarkskort
Planlægning for energi
Miljø- og energiplanlægning
- Varmeplan
- Spildevandvandsplan
- Vandforsyningsplan
- Affaldsplan
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Jobvækstpakken
Beskæftigelsen i Aalborg er steget med over 7.000 personer siden 2011. Det betyder, at adgangen til kvalificeret
arbejdskraft kan blive den største vækstbarriere de kommende år. Derfor er det vigtigt at jobvækst 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. 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 i et idékatalog, som er politisk godkendt
og igangsat. Initiativerne har særlig fokus på brancherne
industri og byggeri, på Aalborgs udvikling ift. kongresturisme og detailhandel, samt på småjobs og iværksætteri.
Samtidig er der på ledighedssiden særligt fokus på ufaglærte og højtuddannede.
Jobvækstpakkens initiativer er nu 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.
Der er tale om et slags pilotprojekt, som i foråret 2018
er blevet midtvejsevalueret. Midtvejsevalueringen viser
tilfredsstillende implementering af Jobvækstpakkens initiativer og en meget tilfredsstillende organisering og samarbejde om Jobvækstpakkens initiativer, herunder samarbejde mellem erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
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AK Arealer - Grundsalg
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 boligudstykninger, som AK Arealer har ansvaret for, håndteres regnvand, når det er muligt via Lokal afledning af regnvand
(LAR) i form af fx 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.
AK Arealer har de seneste år spillet en mere aktiv og udadvendt rolle gennem grundsalget. Dette fortsætter
i 2019 i form af:
• Dialog med erhvervslivet og udviklere på boligmarkedet om deres behov,
• Aktiv markedsføring gennem aviser, internettet, Facebook, messe-deltagelse,
• Udvikling af nye typer af bebyggelser og bebyggelsesplaner i tråd med kommunens egne strategier og det,
markedet efterspørger.
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I Sofiendal Enge Syd er der både private og kommunale
grundejerinteresser. Aalborg Kommune forventer i perioden fra 2018-20 at udbyde op til seks boligområder med
i alt ca. 30.000 m² byggeretter. Flere større pensions- og
investeringsselskaber har også vist interesse for området, som der er forventninger til at blive et af Aalborgs
største boligudviklingsområder i de kommende år med i
alt ca. 1.000 boliger.
AK Arealer mærker generelt en øget efterspørgsel på
jord til erhvervslokalisering og større boligbebyggelser. Lige nu arbejdes der på nye boligudstykninger i bl.a.
Svenstrup, Nibe og Klarup – ligesom kommunale udstykninger i Godthåb, Vodskov, Gug og Nørresundby er i de
indledende planlægningsfaser.
Til byggemodning i landdistrikterne har Aalborg Byråd i
budgettet afsat 5 mio. kr. om året svarende til 20 mio.
kr. over de næste 4 år. Gevinsten ved projektet er, at der
igangsættes byggemodning i landdistrikter, som tidligere
har været nedprioriteret, eftersom businesscasen i byggemodningen ikke har været positiv.
By- og Landskabsudvalget har godkendt følgende prioriteret rækkefølge for de kommunale byggemodninger:
2018: Grindsted, Tylstrup, Farstrup, Ellidshøj og Mou
2019: Sulsted, Langholt, Gandrup og Sønderholm
2020-21: Bislev, Hou og Nørholm

AaK Bygninger

Almene boliger

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

Aalborg Kommune opfatter almene boliger som en vigtig faktor for byudviklingen. Det er derfor et politisk mål, at de nye boliger skal være med til at
understøtte byudviklingen i Aalborg.

Som tværgående bygherrefunktion spiller AaK Bygninger
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.

Nybyggeri af almene boliger er et resultat af konstruktive dialoger mellem boligorganisationerne og Aalborg Kommune. Dette sker på baggrund af diverse
analyser, kommunens fysiske vision samt de midler, der bliver afsat ved de
årlige budgetforhandlinger.
I øjeblikket arbejdes der på at få realiseret det nyeste boligprogram, der bl.a.
skal imødekomme behovet for almene familieboliger i oplandet og seniorboliger i hele kommunen. Aktuelt forventes der bl.a. placeret nye familieboliger i
Klarup, Hals, Vestbjerg, Vodskov, Godthåb, Gistrup og Str. Restrup. Seniorboliger bliver etableret i bl.a. det nye Stigsborgkvarter samt i Aalborg Øst.
Fra det forrige boligprogram, hvor der skulle sikres billige almene boliger, er
byggerierne på vej i bl.a. Gandrup, Vester Hassing og Vadum.

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. Det 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?
Oplevelsen er, at der rigtig godt gang i byggeriet. Det giver nogle kapacitetsudfordringer hos entreprenører og
byggevareleverandører, som kan betyde højere priser og
længere leverancer.
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Aalborg Alliancen

Ungedemokrati

Northern Connections

Formandskabet for Aalborg Erhvervsråd har i løbet af
foråret og sommeren 2018 arbejdet på at skabe Aalborg
Alliancen mellem Aalborg Kommune og erhvervslivet.
Aalborg Alliancen har til formål at bidrage positivt til fire
essentielle parametre for kommunens og erhvervslivets
fremtidige vækst og udvikling:

I Skoleforvaltningen arbejdes der rigtig meget med ungedemokrati, og dette sker via forskellige projekter og
tiltag.

Northern Connections er et partnerskab bestående af 20
klynger, byer, regioner og videninstitutioner, der arbejder
sammen for at skabe innovation mellem virksomheder og
klynger i energisektoren.

• Gode rammevilkår for erhvervslivet,
• Adgang til kvalificeret arbejdskraft,
• Nedbringelse af ledigheden,

Med indgåelse af aftalen i august 2018, har aftaleparterne
sagt ja til i fællesskab at arbejde målrettet for at indfri
disse mål.

Aalborg Ungebyråd består af 31 valgte medlemmer, som
sidder i en et-årig valgperiode. Rådet holder løbende møder, og er organiseret i forskellige udvalg. De unge får stor
erfaring med fx fremlæggelse, politisk arbejde og får indflydelse på initiativer, som de selv sætter i søen. Ungebyrådet holder ligeledes møder med byrådet. Læs mere om
Ungebyrådet på www.aalborgungebyraad.dk

Aalborg Alliancen er en del af Aalborg Kommunes budget
for 2019 og overslagsårene 2020-22. Budgetforligspartierne står alle bag den indgåede aftale i Aalborg Alliancen,
som har tre hovelementer:

Elever udvikler skoler
Elever udvikler skoler er også en del af demokratitanken.
Kort fortalt går det ud på, at Skoleudvalget har afsat en
pulje penge, som skolernes elevråd kan søge ind på.

• En styrket infrastruktur gennem anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse.

• Erhvervslivet tilvejebringer nye jobs til borgere i Aalborg,
• Aalborg Kommune hensætter 30 mio. kr. om året i 20
år til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse,
• Erhvervsdækningsafgiften forudsættes fastholdt på
nuværende niveau i perioden.
Aalborg Kommune udarbejder et oplæg til den konkrete
udmøntning af aftalen, som Erhvervsrådet og Erhvervsrådets Formandskab vil drøfte i løbet af efteråret. Opgaven
varetages af Jobcenter Aalborg og BusinessAalborg.
Der følges løbende op på elementerne i Aalborg Alliancen
i regi af Aalborg Erhvervsråd og årligt i Aalborg Byråd.
Læs mere på www.aalborg.dk/alliancen
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Ungebyrådet
Et af disse tiltag er ungebyrådet. Som medlem af Aalborg
Ungebyråd kan de unge være med til at præge den ungdomspolitiske scene.

Fra skoleår til skoleår er der forskellige temaer. Der har
fx været et tema om ’Alle har en ven i skolen’ og i dette
skoleår er temaet ’Bevægelse’.

Aalborg Kommune er projektleder og arbejder tæt sammen med de andre partnere for at sikre fremdrift i projektet, blandt andet ved at arbejde for at skabe optimale
rammer for transnationalt samarbejde mellem virksomheder i landene omkring Nordsøen.
Blandt partnerne findes både byer, regioner og klynger,
der arbejder sammen for at få mere fokus på internationalt samarbejde. Potentialet er stort som følge af en
meget stærk partnerkreds bestående af blandt andet
Oslo Kommune, Business Region Gøteborg, Hamborg,
Alkmaar, Scottish Enterprise, Aarhus Kommune og alle
de jyske regioner.

Projektet startede i november 2016 og løber til april
2020. Det er finansieret af Interreg North Sea Region.
Konkret fokuserer projektet på følgende:
• Styrke det transnationale samarbejde mellem klynger
og byer/regioner gennem udarbejdelse af en ’værktøjskasse’ med praktiske eksempler,
• Skabe bro mellem den offentlige sektor og transnational support til innovation,
• Forbedre og ensrette måder til at understøtte innovation blandt partnerne,
• Skabe incitamenter for at få mere samarbejde mellem
SMV’er i partnerkredsen,
• Bruge Northern Connections til at skabe fælles politiske ambitioner for at fremme udviklingen af klynger
gennem innovation.

Billedet er fra partnermøde i Aalborg, hvor Aalborg Forsyning
fortalte om planerne for udfasning af kul samt integrationen af
Aalborg Portland i energiforsyningen.

Med projektet følger en demokratisk proces, fordi eleverne på skolerne skal blive enige om, hvilket projekt de skal
søge penge hjem til. Typisk er det elevrådet, som søger
ind på puljen med udgangspunkt i de input, elevrådet har
fået fra de andre elever. Der er ingen formkrav til selve
ansøgningen, så det kan være alt fra en video til et traditionelt skriv.
Sidste år blev der blandt andet søgt om bolde, gynger,
fælles aktiviteter på den årlige trivselsdag, OL-dag for
elever mv.
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Grøn Omstilling og Cirkulær Økonomi
Erhvervsudvikling indenfor Cirkulær Økonomi

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark
(NBE) arbejder målrettet med at fremme cirkulær økonomi. Det spås til at være et milliardeventyr for virksomheder.
NBE samarbejder tæt med Aalborg Forsyning, Renovation
om aktivering af borgernes affald ind i en cirkulær økonomi med mulighed for at skabe nye arbejdspladser. Indsatsen er en del af ’det Cirkulære Nordjylland’, som er en
indsats under Business Region North Denmark (BRN).
Der arbejdes med to spor:
• Innovations-økosystemer, som handler om at fremme
ressourceloops og at afsøge afsætningsmuligheder
samt understøtte cirkulær strategiudvikling,
• Tiltag, hvor kommunalt indsamlet affald medvirker til
at understøtte en regional cirkulær økonomi.
Sammen med Aalborg Forsyning, Renovation er første
pilotprojekt igangsat: Indsamling af farvede plasthavemøbler på en genbrugsplads og med aflevering til en lokal
plastgenanvendelsesvirksomhed. Projektet udvides nu ud
til andre genbrugspladser. Viser projektet sig at være en
succes, vil det blive udrullet på alle genbrugspladser i Aalborg Kommune og på sigt i Nordjylland.

Netværk for Grøn Detail

Gør os alle grønnere
Kampagnen ’Gør os alle grønnere’ kører indtil videre
frem til 2020 og er blevet skudt i gang ved opsætning
af nye affaldskurve i midtbyen, på havnefronten og i Ves
tre Fjordpark samt ved synlighed i Aalborg Lufthavn og
rundt omkring i byen. Der er desuden lavet en grøn identitetsfilm www.gørosallegrønnere.dk der indtil videre er
blevet vist mere end 20.000 gange. Alle aktiviteter som
fremmer en grøn omstilling, både kommunale og private
tiltag, har mulighed for at blive del af en fælles branding
under mottoet ’gør os alle grønnere’.

Grønne Agenter
De Grønne Agenter gør det nemt for borgere i Aalborg
Kommune at være grønne i hverdagen. Børnene er de næste voksne og skal derfor hjælpe med at bære den grønne
omstilling. Grønne Agenter har derfor udviklet undervisningsforløbet ’Bæredygtighed i virkeligheden’, der giver
de ældste elever i folkeskolen mulighed for at udforske
bæredygtige løsninger. De kan få besøg af Grønne Agenter og høre om bæredygtighed i en lokal kontekst eller
besøge virksomheder, der arbejder med bæredygtighed.
I første halvdel af skoleåret 2018/19 deltager 12 klasser
og syv virksomheder. Som en del af forløbet udarbejder
klassen en grøn skoleidé, og den bedste idé præmieres
ved skoleårets slutning. Indsatsen understøtter skolernes
arbejde for at få Grønt Flag gennem Friluftsrådet.

Grønne Agenter har i samarbejde med Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling etableret en kogræsserforening i Hasseris Enge. Foreningen har til formål at øge
kendskabet til bæredygtig fødevareproduktion. Foreningen er etableret i græsningssæsonen 2018 og lever videre i 2019 med fortsat engagement blandt nuværende og
nye medlemmer.
I samarbejde med Renovation undersøger Grønne Agenter hvilke barrierer, der er for at forbedre affaldssorteringen i tætbyen. Grønne Agenter har i perioden afholdt
fem arrangementer om at gøre det nemt at være grøn
i Aalborg for forskellige målgrupper: børn, børnefamilier,
unge og grønne ildsjæle. I alt har 700 borgere deltaget i
arrangementerne. Grønne Agenter er udvalgt i Sustainias og Realdanias publikation Klima100 som én af de 100
bedste klimaløsninger i danske kommuner.

Netværk for Grøn Detail er et partnerskabsnetværk for
detailbutikker og restauranter i Aalborg Kommune. Netværket arbejder aktivt for at styrke detailbutikkernes og
restauranternes bidrag til den grønne omstilling. Konkret
gennemgår butikkerne en bæredygtighedsscreening i
forhold til energi, vand, varme, produkter, affald, kommunikation, varelevering, rengøring m.m. Bæredygtighedsscreeningen er med til at inspirere butikkerne og
restauranterne til at arbejde med FN’s 17 verdensmål.
Derudover kan medlemmerne deltage i netværksmøder,
hvor der er 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, Flying Tiger Copenhagen,
Nørresundby Apotek, Scheelsminde Brasserie og 20 butikker i Vodskov.
Indtil nu er der lavet 40 bæredygtighedsscreeninger. Der
er allerede nu fundet energibesparelser på over 150.000
kWh samt lavet projekter med brugte tekstiler, affald og
afholdt ’Grøn open by Night’ i Vodskov. Derudover har
netværket været bindeled mellem butikker, som ønsker
bæredygtige produkter og produktionsvirksomheder.

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. Grønne Agenter er i dialog med fire større boligorganisationer om fokus på grøn omstilling.
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Det Grønne Rejsehold
Det Grønne Rejsehold er et projekt, som har til formål at
understøtte nordjyske virksomheders potentiale inden
for bæredygtighed, cirkulær økonomi og grøn omstilling.
Jobcenter Aalborg og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE) har indgået et samarbejde
om at videreføre projektet.

Det nye setup er baseret på ny-ledige – og ikke studerende, som det tidligere har været. De ledige ansøger om at
blive optaget på rejseholdet. At dømme efter det store
antal ansøgere, så har rejseholdet, koblet med NBE netværket, noget at tilbyde både de unge og virksomhederne.

I august 2018 er afholdt et kursus for 21 ny-ledige. Efter at
have haft næsten 90 unge igennem ’Det grønne rejsehold,’
er konceptet veludviklet og afprøvet. NBE’s medlemsvirksomheder kommer løbende med forskellige projekter, som
de gerne vil have rejseholdets bistand til.

Ambitionen er, at samarbejdet skal udvides til de øvrige
nordjyske jobcentre, så de også kan tilbyde ’Det grønne
rejsehold’ til deres ledige. Læs mere om det grønne rejsehold i den folder, som netop er udgivet:
www.e-pages.dk/aalborgkommune/2799/

Cirkulære indkøb og genanvendelse

Internationalt samarbejde om grøn omstilling

Aalborg Kommune har i løbet af det 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.

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
til formål at fremme den grønne omstilling gennem aktiviteter og projekter, hvor samskabelse er i fokus.

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. Og senest er udbuddet kåret som det næstbedste bæredygtige udbud i Europa.
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 tre-årigt projekt om cirkulært offentligt indkøb.
Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Kommune,
Aalborg Universitet samt otte andre partnere fra Holland,
Polen, Finland, Sverige, Rusland og Letland. I projektet
udbyder Aalborg Kommune to konkrete cirkulære udbud
nemlig levetidsforlængelse af IT udstyr og etablering og
vedligehold af udendørs legepladser, hvor kommunen har
mulighed for at arbejde videre med de erfaringer, der er
høstet fra projektet med udbud af læringsmiljøer.
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Aalborg Kommune 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.
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 havde i forbindelse med den første prisoverrækkelse tilmeldt sig, i håbet om at modtage prisen. Vinderen
blev den tyrkiske kommune Nilüfer for arbejdet med borgerinddragelse i bæredygtig byudvikling.
Prisen har allerede opnået stor anerkendelse og vil blive
uddelt for anden 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

Aalborg Bæredygtighedsfestival
Verdensmål og cirkulær økonomi
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2018 er netop afsluttet, og endnu engang er både antallet af aktiviteter og
besøgende vokset. Med fem år i ryggen har Aalborg Bæredygtighedsfestival udvidet med en oplevelsesrute af
bæredygtighed langs Aalborgs Havnefront, og med Grøn
Scene som centrum for arrangementer. Åbningsdagen
blev igen skudt i gang med godt 75 aktiviteter lørdag den
8. september, hvor borgere kunne opleve forskellige tilgange til grøn omstilling. Hele ugen bar præg af spændende arrangementer rundt omkring i Aalborg Kommune, hvor flere samarbejdspartnere efterhånden melder
sig på banen. FN’s Verdensmål fyldte meget i dette års
festival, og interessen for målene i lokal kontekst var stor.
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Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling

Netværk for bæredygtigt byggeri i Aalborg

Revision af kommuneplanen

Grønt Danmarkskort og Naturråd

Planlægning for energi

Aalborg Kommune, Agri Nord og LandboNord har forlænget partnerskabet om Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling. Samarbejdet er så stor en succes, at det
nu søges udbredt til de øvrige nordjyske kommuner. Det
betyder helt konkret, at netværksaktiviteterne nu er åbne
for alle landmænd i de nordjyske kommuner.

Formålet med Netværk for Bæredygtigt Byggeri (NBE
Byg) er at understøtte Aalborg Kommunes virksomheder
på tværs af byggeriets værdikæde. Virksomhederne skal
være bedre rustet til at efterkomme de øgede krav til bæredygtighed i byggeriet.

Byrådet har besluttet at igangsætte en tematisk kommuneplanrevision, der omfatter en samlet revision af kommuneplanens retningslinjer. Retningslinjerne og deres
områdeudpegninger oplyser om byrådets overordnede
planer for kommunens arealer for alt fra byvækst til vindmøller. Desuden udgør retningslinjerne grundlaget for
kommunens naturforvaltning og tiltag til nye aktiviteter
mv.

I forbindelse med revision af kommuneplaner er det blevet et nationalt krav, at der skal udpeges et Grønt Danmarkskort. Kortet skal indeholde retningslinjer og kort,
der beskriver varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.

Aalborg Kommune har en langsigtet politisk målsætning
om, at kommunen i 2050 skal være uafhængig af fossile
brændsler.

Der tilbydes fortsat Grøn Udviklingsplan til landmændene i Aalborg Kommune. Planen hjælper landmanden med
at spotte og gennemføre tiltag, der udvikler det enkelte
landbrug i en mere bæredygtig retning.
På tværs af landbrugene arbejder netværket fx med genanvendelse af plast til gavn for miljø og økonomi, etablering af sammenhængende natur, i respekt for landbrugets
fortsatte drift, samt udnyttelse af næringsstoffer fra grøde og haveparkaffald.

Et særligt fokusområde i NBE Byg er cirkulær økonomi.
Eksempelvis er der igangsat et projekt for forbedret affaldssortering på byggepladser, der har til hensigt at understøtte cirkulær ressourceoptimering og genanvendelsespotentialer.
Derudover er der, i samarbejde med Aak Bygninger, påbegyndt en evaluering af Aalborg Kommunes første
DGNB-certificerede byggeri, Børnehaven Karolinelund.
Der indsamles erfaringer og data, så kommunen bliver
endnu bedre til at stille de rigtige krav til kommunens
fremtidige bæredygtige bygninger.

I 2013 godkendte det siddende byråd en ny hovedstruktur i kommuneplanen, kaldet ’Fysisk Vision 2025’. Siden
har der været arbejdet med revision af kommuneplanens
by- og bydelsbeskrivelser samt rammer for bl.a. oplandsbyerne. Nu mangler målene og visionerne fra ’Fysisk Vision 2025’ at blive omsat til konkret planlægning i kommuneplanens retningslinjer.
En samlet revision af kommuneplanens retningslinjer
betyder, at alle eksisterende 147 retningslinjer bliver sat
under grundig lup. Enkelte retningslinjer vil blive bevaret
næsten som de er, hvor andre retningslinjer er så forældede og irrelevante, at de bliver slettet. Langt de fleste
retningslinjer bliver gennembearbejdet og ændret med
nyt indhold, der indgår i nye helheder og sammenhænge.
Arbejdet forventes færdigt i løbet af 2019.

I efteråret 2017 kunne interesserede foreninger og erhvervsorganisationer anmode om optagelse i et lokalt naturråd til
Grønt Danmarkskort for Mariagerfjord, Vesthimmerland, Rebild og Aalborg kommuner. Naturrådet blev nedsat den 15.
januar 2018 og var repræsenteret af følgende organisationer og foreninger: Birdlife/DOF, LandboNord, Landbrug
og Fødevarer, NF Plus, Familielandbruget MIDT-Jylland,
Agri Nord, LandboForeningen Midtjylland, Bæredygtigt
Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks
Sportsfiskerforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet og Dansk Skovforening. Stadsgartner Kirsten Lund
Andersen blev valgt som formand for naturrådet.

Kommunen har i de seneste 25 år arbejdet målrettet for
at nedbringe energi- og ressourceforbruget i energiforsyningen. Det har betydet en væsentlig nedbringelse af udledningen af drivhusgasser - opnået bl.a. gennem energibesparelser, energieffektiviseringer samt øget udnyttelse
af overskudsvarme og vedvarende energi.
Der er igangsat arbejde med ny energistrategi, som skal
være færdig i 2019. Strategien skal danne baggrund for
de langsigtede beslutninger, der skal til for at sikre den

grønne omstilling og opfyldelse af de lokale, nationale
og internationale klima- og energimålsætninger. Når brugen af kul på Nordjyllandsværket udfases senest i 2030,
forventes det, at energiforsyningen i Aalborg Kommune
fremadrettet vil blive baseret på en kombination af forskellige teknologier som fx biogas, solvarme, vindenergi,
geotermisk energi, biomasse mv.
En del af disse teknologier er meget arealkrævende,
hvorfor der, sideløbende med udarbejdelse af energistrategien, er igangsat en planlægning for arealer til energianlæg, herunder vindmøller, solceller og biogasanlæg. Dette
arbejde gennemføres som en del af revisionen af kommuneplanens retningslinjer.

Et samlet naturråd afleverede sine anbefalinger torsdag
den 7. juni 2018. Anbefalingerne består af overordnede og
principielle anbefalinger, idet rådet, på grund af den korte
tidsfrist og materialets kompleksitet, ikke fandt det muligt
og hensigtsmæssigt at komme med konkrete anbefalinger.
Naturrådets arbejde i form af dagsordner, arbejdsoplæg,
referater og endelig anbefaling kan ses på hjemmesiden:
www.aalborg.dk
Som et led i revisionen af kommuneplanens retningslinjer,
skal Aalborg Kommune nu inddrage det lokale naturråds
forslag, bemærkninger og udtalelser i den videre planlægning for udpegning af områder til Grønt Danmarkskort.
Hver enkelt kommune har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen af Grønt Danmarkskort.
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PROJEKTER

PROJEKTER

Miljø- og energiplanlægning

Spildevandsplan

Vandforsyningsplan

Affaldsplan

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.

Aalborg Kommunes gældende Spildevandsplan 20162027 er godkendt af Aalborg Byråd den 13. juni 2016.
Spildevandsplanen fastsætter de overordnede rammer
for håndteringen af spildevand i Aalborg Kommune.

I Aalborg Kommune kommer drikkevandet fra ca. 90 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.

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.

Det er målet at sikre, at:

Aalborg Kommune har derfor flere samarbejder om genbrug af indleverede effekter fra borgerne. I tilknytning til
Genbrugspladsen Sundsholmen har kommunen et aktiveringsprojekt, som modtager effekter fra pladsen. Effekterne går bl.a. til humanitært arbejde, etableringshjælp
for ubemidlede borgere, salg mv. På de øvrige genbrugspladser har kommunen indgået samarbejdsaftaler med
lokale organisationer, som har et almenvelgørende eller
almennyttigt formål om direkte genbrug af effekter.

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 i 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.

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. I perioden november 2017 - maj 2018 er der foretaget månedlige pejlinger
af grundvandsstanden i områderne. Forundersøgelsen
skal danne baggrund for en vurdering af, om sommerhusområderne skal spildevandskloakeres. Forundersøgelsen
forventes afsluttet og afrapporteret ved udgangen af
2018 eller starten af 2019.
Spildevandsplanen kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk

• 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,
• 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 den
7. oktober 2013. Den kan findes på www.aalborg.dk.
Vandforsyningsplanen revideres i 2018-19.

Desuden arbejdes der med afsætning af effekter til virksomheder og iværksættere, der arbejder med produktioner på basis af genbrugte materialer. De seneste år
har kommunen udvidet arealerne til genbrugseffekter på
genbrugspladserne, da det har vist sig, at borgerne har
taget genbrugstanken til sig og i stigende grad har et behov for at aflevere effekter, som de mener er for gode til
at ende som affald.
I 2016 etablerede Aalborg Kommune det første anlæg i
Danmark, som sikrer lokal kapacitet på Reno-Nord til at
håndtere blandet plast og metal til genanvendelse. Reno-Nord sikrer løbende muligheder 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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