Region Nordjylland skal ifølge aftale med staten anvende
indtægten fra salget af sygehuset til finansiering af det nye
Aalborg Universitetshospital. Aalborg Kommune skal kunne
finansiere kommunale anlægsudgifter forbundet med projektet med indtægterne fra salget af parkeringspladserne på
Gåsepigen og i Urbansgade.

Det sunde og attraktive byliv

Den kommende anvendelse vil være blandede byfunktioner
med en stor andel af boliger.
Det sunde og attraktive byliv handler bl.a. om, at det er en
socialt blandet by, og at det nye område integreres med
kvarteret fysisk. Området skal være beskyttet mod forurening fra jorden og bygningerne. Der skal være plads til naturen. Trafikken skal kunne afvikles sikkert, og generne for
naboområderne skal mindskes mest muligt. Bygninger og
byrum skal være funktionelle, have gode dagslysforhold og
være sunde for mennesker at opholde sig i.

Sygehus
Nord og
Gåsepigen
TIDSLINJE FOR BORGERINDDRAGELSEN

2019

Cirkulær økonomi og ressourceforbrug

Cirkulær økonomi er tanken om at skabe ressourceloop
– gerne så lokalt som muligt for at minimere transporten.
Helt centralt er derfor at genbruge og bevare mest muligt
på egen grund. Sygehus Nord-området indeholder store
mængder ressourcer, såsom bygninger, mursten og jord,
som i et vist omfang kan genbruges direkte eller indgå på
nye måder.

Forudsætninger

I praksis kan disse tanker omkring bæredygtighed omsættes
til følgende forudsætninger:
• Der anlægges en mindre, offentlig bypark.
• Flere af sygehusets bygninger bevares.
• Der kan bygges eller ombygges ca. samme antal m2,
som der er i det nuværende sygehusanlæg på Sygehus
Nord-grunden.
• Hertil kommer et antal m2 på Gåsepigen og i Urbansgade.
• En stor del af parkeringen skal anlægges under terræn.
• Trafikken til området fordeles mellem adgange fra Vesterbro og den kommende vej fra Saxogade.

2020

2021

LOKALPLAN

Erfaringer viser, at ved at arbejde med cirkulær økonomi i
byudvikling er der både økonomiske besparelser og besparelser i CO2-regnskabet.

VISION

Region Nordjylland og Aalborg Kommune skal sælge ejendommene med en indtægt, som kan gavne borgerne andre
steder i regionen og kommunen.

HELHEDS
KONKURRENCE
PLAN

Robust økonomi på kort og langt sigt

2022

Fordebat 1.3.-15.3.

Aalborg Kommune inviterer borgere og erhvervsdrivende til
at være med til at tage det første skridt mod at skabe en
fælles vision for Sygehus Nord og Gåsepigen.
Når Aalborg Universitetshospital flytter til de nye bygninger
i Aalborg Øst i 2021/2022, bliver grunden og bygningerne
på Sygehus Nord ledige. Aalborg Kommune ønsker samtidig
at omdanne parkeringspladserne på Gåsepigen og i Urbansgade. Dermed bliver der en enestående mulighed for at skabe et nyt kvarter i Midtbyen.
For at få belyst mulighederne har Aalborg Kommune og
Region Nordjylland aftalt, at der skal afholdes et parallelopdrag, en form for arkitektkonkurrence. I parallelopdraget
deltager tre rådgiverhold, som hver skal udarbejde et forslag
til en helhedsplan for området. Borgerne vil i processen blive
inviteret til at kommentere forslagene, før den endelige helhedsplan besluttes.
Parallelopdraget forventes afholdt i efteråret 2019/foråret
2020. Inden parallelopdraget skydes i gang, ønsker Aalborg
Kommune at orientere borgene om nogle af de foreløbige
tanker for området, samt at invitere borgerne til at give input til visionen for området.
Vi vil gerne have input til:
• Hvad er vigtigt for områdets udvikling?
• Hvad er vigtigt for kvarterets identitet?
• Hvad er væsentligt at bevare?
• Hvad er væsentligt at tilføje?

Offentlig
kommentering af de 3
konkurrenceforslag

Du kan give input til visionen i perioden 1. marts til 15. marts
2019.
Når vi har modtaget jeres input, udarbejder Aalborg Kommune og Region Nordjylland en fælles vision, der kan sætte
retning på den kommende udvikling og skabe de bedste muligheder for en helhedsplan.

Rundvisning

Torsdag 7. marts 2019 kl. 15-17 inviteres til en rundvisning
i området, hvor arkivar Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, vil
fortælle om områdets historie, og arkitekt Gudrun Østergaard, Aalborg Kommune, vil fortælle om sygehusets historie og arkitektur.

SALG

Aalborg Kommune og Region Nordjylland ønsker en bæredygtig helhedsplan for området. Nogle fokusområder er:

Fordebat og vision

BYGGERI

En bæredygtig helhedsplan

Mødestedet er ved hovedindgangen til sygehuset i Reberbansgade.

Høringsperiode

Kontaktperson

Gudrun Østergaard, By- og Landskabsforvaltningen.
Tlf. 9931 2139
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Reberbansgadekvarterets identitet
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Midtbyen kan inddeles i forskellige bykvarterer,
der tilsammen udgør en mangfoldig og levende
Midtby, og som hver for sig udtrykker en helt
særlig identitet og fortælling om stedet. Nogle
kvarterer har sine rødder tilbage til byens fødsel,
mens andre kvarterer stadig er under udvikling.
Hver især er områdernes fysiske udformning,
historie og funktioner med til at skabe en særlig
identitet til det enkelte kvarter, som er med til
at styrke tilhørsforholdet for dem, der bor og
arbejder der.
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Aalborg Midtby karakteriseres ved en enorm
foranderlighed og mangfoldighed i både det
fysiske og det levede miljø. Midtbyen er et kludetæppe af forskellige bystrukturer, anvendelser og
arkitektoniske udtryk, der afspejler tidens foranderligheder, ligesom menneskene, der bor og
arbejder her, er med til at sætte et særligt aftryk
på det liv, der udfoldes.
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Sygehuset er siden slutningen af 1800-tallet løbende udbygget. Frem til slutningen af 1930’erne blev der bygget i tidens
typiske pavillonbyggeri med egne prydhaver og køkkenhaver.
Bebyggelsen blev opført med gule blanke teglsten, sorte tage
og fine detaljeringer af murværket.
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Sygehus Nord

Aalborg
Katedralskole

I 1911 opførte amtet sit eget sygehus på Hobrovej, og sygehuset i Urbansgade blev til Aalborg Kommunehospital og blev
drevet af kommunen. I 1970 overgik driften af sygehusene
fuldt ud til amtet (siden regionen).

Forskellige
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Det oprindelige sygehus blev opført uden for byen. Den første
sygehusbygning blev opført af Aalborg Amt og By i 1879, da
man ville opføre et nyt sygehus uden for byen med adgang til
lys og luft og med væsentlig bedre hygiejne end i middelalderbyens centrum.
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I perioden 1930-36 blev middelalderbyen i og omkring Vesterbro nedrevet til fordel for det nuværende Vesterbro. I 1931-32
blev Aalborg Rutebilstation opført på den nuværende Gåsepige-parkeringsplads. Rutebilstationen blev flyttet til Aalborg
Station i 1961, og Gåsepigen blev i 1977 indrettet til parkering.

Forbindelse til
BRT og
Havnefronten
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Urbansgade dannede i slutningen af 1800-tallet afgrænsning
på middelalderbyen. Vest for Urbansgade var der landbrugsjorder. Jernbanestrækningen i området blev taget i brug i 1879.

Efter 2. verdenskrig blev behandlingerne mere specialiserede,
og der kom både flere behandlingsmetoder og flere patienter.
I første halvdel af 1960’erne byggede Aalborg Kommune et
stort nyt hospitalsanlæg med fokus på logistik, hygiejne og effektivitet. Anlægget er typisk for velfærdstidens stil, en ’funktionalistisk maskine’ opført i beton og med betonelementer med
detaljerede reliefvirkninger på facaden.
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Lidt om bydelens historie og
sygehusets arkitektur

100 m

Hvad siger Midtbystrategien?

Nørresundby bymidte

I løbet af sommeren 2018 har Aalborg Kommune foretaget en
interviewundersøgelse for at undersøge stedets identitet. Både
unge og ældre beboere samt erhvervsdrivende i kvarteret blev
interviewet. DerStigsborg
er særligt
3 temaer, som kendetegner ReberHavnefront
bansgadekvarteret.

Fjordmarken

Madgaden og Sygehus Nord som pejlemærker

Havnefront Vest
”Boligkvarter
kulturcentrum”
”Boligkvarter
ogog
nytnyt
kulturcentrum”

Aalborg Havnefront
”Rekreativt og kulturelt knudepunkt”

Vestbyen
Reberbansgadekvarteret

Gadebilledet i Reberbansgade præges især af ’madsteder’.
’Madgaden’ ses som en kvalitet og omtales som et pejlemærke
for kvarteret. Ifølge de spurgte fungerer højhuset på Sygehus
Nord ligeledes som fysisk pejlemærke i kvarteret.

Et kvarter tæt på det hele – både byen, det grønne
og det blå

”Brokvarter
fastfoodmekka”
”Brokvarter
og og
fastfoodmekka”

En kvalitet ved kvarteret er placeringen. Det er tæt på ’det hele’:
handelslivet, café/restauranter og nattelivet i midtbyen, offentlig transport og Limfjorden.

Aalborg Havnefront
Middelalderkvarteret

Klostermarken

”Strøgkvarter
historisk
Midtby”
”Strøgkvarter
og og
historisk
Midtby”

”Rekreativt og kulturelt knudepunkt”
Østre Havn

Fortællingen om et kvarter med charme og sjæl

Danmarksgadekvarteret
Hobrovejkvarteret

”Etnisk
mangfoldighed
grønttorv”
”Etnisk
mangfoldighed
og og
grønttorv”

Illustration fra Midtbystrategien.
Bykvarterernes særlige identitet.
Godsbanen
”Transit og campus”

Flere bruger udtrykket ’skævt’ om kvarteret som modsætning
Østerbrokvarteret
til detKarolinelund
’stive’, der efter deres mening findes andre steder i Aal”En oase med kant”
borg. Stedets fysiske udtryk med en blanding af nyt og gammelt er med til at skabe denne særlige kvalitet.
Der eksisterer enighed om, at den særlige charme og sjæl skaber en hyggelig atmosfære, og at det dermed også er en kvalitet, der kunne Øgadekvarteret
dyrkes i fremtiden.

Midtbyen er i vækst, og Sygehus Nord og Gåsepigeområdet er
et af byomdannelsesområderne inden for Midtbyen. Området
skal omdannes til et nyt blandet byområde, som åbner sig mod
resten af byen.
Det er et område, som vil blive fortættet, der vil flytte nye beboere og nyt erhverv til, samtidig med, at området gøres grønnere, og bo- og bylivskvaliteten prioriteres.
Områdets identitet og sammenhængen til Reberbansgade,
som pejlemærke og attraktion, skal styrkes.
Trafikalt ændres området. Der etableres en ny vejadgang til
området via en tunnel fra Saxogade. Samtidig gøres området
attraktivt for bløde trafikanter med etablering af nye cykel- og
gangruter gennem området.
I Reberbansgade skal forholdene for bløde trafikanter også
styrkes, og Urbansgade skal gøres mere oplevelsesrig for fodgængere. Ud over tæt adgang til Aalborg Station og Aalborg
Vestby Station vil området også i fremtiden have tæt adgang
til den kommende BRT-linje. Samtidig forøges antallet af parkeringspladser inden for omdannelsesområdet med etablering
af 1-2 parkeringsanlæg.

