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Kulturmiljøscreening
Her beskrives Rolighedsvej, som er et kulturmiljø i Aalborg Kommune. Kulturmiljøets
værdier og egenskaber er kortlagt med vægt på områdets bærende fortælling, og der
gives anbefalinger i forhold til hvilke elementer, der er vigtige at bevare.

HVAD ER ET KULTURMILJØ

Et kulturmiljø er ”et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsent
lige træk af den samfundsmæssige udvikling”.
Et kulturmiljø består af bebyggede helheder, eksempelvis landsbyer, boligområder, fa
brikker og lignende. Pointen er, at der er en historisk sammenhæng mellem bebyggelse
og stedets fortælling. Kulturmiljøer vil ofte være hverdagsagtige områder med en stærk
identitet.
Kulturmiljøets værdi afhænger dels af miljøets alder og fysiske tilstand, og dels af den
fortælling om det levede liv, som kulturmiljøet rummer. Det er afgørende, at fortællingen
er synlig og kan opleves i dag.
Formålet med at arbejde med kulturmiljøer i planlægningen er at sikre, at det enkelte om
rådes identitet og fortælling viderebringes til nutiden.

METODE

Udpegning af kulturmiljøer i Aalborg Kommune sker med udgangspunkt i SAK-metoden
(Screening af Kulturmiljøer). Metoden er udarbejdet af Arkitektskolen Aarhus sammen
med flere kommuner og med støtte fra Realdania.
Via metoden
• identificeres kulturmiljøets bærende fortælling,
• beskrives kulturmiljøets elementer, strukturer og tilstand,
• vurderes kulturmiljøets værdier inden for kulturhistorie, arkitektur og integritet, og
• vurderes kulturmiljøets egenskaber i forhold til turisme, bosætning, erhverv og kultur
formidling.
Det nyskabende ved denne metode i forhold til tidligere tiders metoder til kortlægning af
kulturmiljøer er, at der lægges vægt på miljøets udviklingspotentiale. Grundtanken er, at
kulturmiljøer skal have værdi for mennesker i dag og at de skal kunne styrke bosætning,
erhvervslokalisering, turisme eller kulturformidling.

Lindholm Kridtgrav

Historisk kort: Rolighedsvej
Nørresundby, ca. 1880

Nørresundby Midtby

Luftfoto: Rolighedsvej, Nørresundby 2017

Historisk kort: Rolighedsvej
Nørresundby, 1944

Den bærende
fortælling
BESKRIVELSE

Kig mod syd ad Rolighedsvej. Aalborgtårnet kan anes i horisonten.

Kvarteret er beliggende på Skansebakkens sydlige højdedrag
med udsigt over fjorden og den centrale del af Aalborg. Det er
et attraktivt boligkvarter, hvor hovedparten af bygningerne er
fritliggende huse. Her findes en stor del af Nørresundbys mest
attraktive villaer og parcelhuse. På trods af bygningernes for
skellige alder og fremtoning fremtræder området helstøbt og
med en grøn sammenbindende karakter. Det markante terræn er
kvarterets attraktion og det, der adskiller det fra lignende vil
lakvarterer.
Fra starten af 1900-tallet bredte byen sig for alvor op ad Skanse
bakkens skråninger. Havebyidéen fra England gav sig blandt
andet udslag i foreningen Bedre Byggeskik i Danmark i 1915, og
det var i denne ånd, at blandt andet Kapelvej, Rolighedsvej og
Bakkelygade blev udbygget.
Området er visse steder under pres på grund af opkøb og
nedrivning af flere af de attraktivt beliggende ældre huse til
fordel for opførelse af nye villaer, der ikke alene skiller sig ud
arkitektonisk men også mangler respekt og forståelse for det
eksisterende samspil mellem bebyggelse og terræn.

Bygningernes placering på grundene langs Rolighedsvej er med til at understrege det skrånende terræn. Nørresundby kirkes tårn ses i baggrunden.

BEBYGGELSE
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OVERORDNEDE STRUKTURER

Kulturmiljøafgrænsning

1

Væsentlige vejforløb

1

Karakteristisk terræn

Højvangsvej

Pejlemærke

Toftevej

Typisk for Nørresundbys planlægning på kridtbanken
ca. 1920-50 er gade- og vejforløb på tværs af højdekurverne. Fordelene er de lange kig og udsigter, der
opleves i gaderummet.
Fixpunkter er Nørresundby kirkes tårn, vandtårnet
ved Bakkelygade og skorstenen til det tidligere elværk
i Galstersgade.

1. Kridtgraven set fra Højvangsvej dramatisk udsigt
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De overvejende nord-syd orienterede gader står som
karakterfulde furer i kridtbanken. De øst-vest orienterede sidegader er vandrette. Selv om udnyttelsesgraden er lav har gaderummene en bymæssig tone.
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2. Nord-syd orienteret vej på tværs af
højdekurverne

Skanseparken på toppen af bakken er rekreativt omdrejningspunkt i området men også de to kridtgrave
og Solsideparken ved fjorden har stor betydning for
området.
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Skanseparken
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3. Øst-vest orienteret, vandret sidegade

4. Nørresundby kirkes tårn kan anes ved
foden af bakken

Nørresundby Kirke

6. Skorsten til det tidligere elværk
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5. Vandtårnet set fra Bakkelygade

7. Skanseparken ved vintertide

KARAKTERISTISKE ELEMENTER
Højvangsvej

Toftevej

Områdets huse dækker hele paletten af
stilarter fra historicisme til modernisme
med hovedparten af bygningerne opført i
1920-1950. Husene fremstår som oftest i
1½ plan i mursten eller pudset. Karakteristisk for bygningerne er den menneskelige skala og detaljeringen.
Der findes enkelte arkitektonisk smukke
huse, fx Skansebakken 19, Bjerggade 7 og
Rolighedsvej 18 og 22.

1. 1950’er stemning -Bakkelygade
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5. Forhave, indgangsparti - Rolighedsvej
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2. God indpasning af ny villa i Bakkelygade
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3. Den Hedegaardske Stiftelse i funkisstil
set fra Bakkelygade
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6. ‘Bakken’ i nationalromantisk stil på
hjørnet af Skansevej og Lars Dyrskøts Vej.
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7. Bymæssig karakter i Bakkelygade

Vurdering
Kulturmiljønavn:		
Kommune: 			
Kategori:			
Geografisk område:
ID nummer:			
Adgangsforhold:		

Rolighedsvej
Aalborg Kommune
Villakvarter - Bosætning
Nørresundby Midtby

KULTURHISTISTORISK VÆRDI

Den kulturhistoriske værdi vurderes ud fra kulturmiljøets histo
riske betydning og kulturhistoriske fortælleværdi, og hvorvidt de
historiske spor kan ses og opleves på stedet.

Privat

Kulturmiljøet har en middelhøj kulturhistorisk værdi som eksem
pel på en haveby med flere interessante bebyggelser og enkelt
bygninger.

ARKITEKTONISK VÆRDI

Værdisætning
Potentialevurdering

Den arkitektoniske værdi vurderes ud fra den arkitektoniske
kvalitet i helhed, rumlig organisering, udformning, materialitet og
landskabelig bearbejdning. Kulturmiljøets arkitektur er et udtryk
for kulturen eller funktionen, der gav anledning til opførelsen.

Turisme

Kulturhistorisk

Bosætning

Arkitektonisk 5
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INTEGRITETSVÆRDI

1

Erhverv

Integritet

Den arkitektoniske værdi må samlet betegnes som middel. Be
byggelsesstrukturen har en høj værdi med vejføringen tilpasset
terrænet, bygningernes disciplinerede disposition og den men
neskelige skala. Bygningsmæssigt er der en stor spredning og
mangfoldighed, fra pragtvillaer til beskedne enfamiliehuse.

Kulturformidling

Integritetsværdien vurderes ud fra intaktheden i kulturmiljøets
bevarede elementer, helheder og sammenhænge. Her vægtes
også sammenhængen med kulturmiljøets omgivelser.
Integritetsværdien må betegnes som middel. Den grønne karak
ter må betegnes som forholdsvis intakt. Karakteren af det be
byggede er ligeledes intakt, selvom flere af husene er tilbygget
og ombygget, og der enkelte steder er opført nye villaer.

TURISMEPOTENTIALE

Har kulturmiljøet særlig egenskaber, der kan fremme turisme og/
eller turismerelateret virksomhed?
Kulturmiljøet vurderes ikke at have potentiale for turisme.

BOSÆTNINGSPOTENTIALE

Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme bosæt
ning og/eller motivere egnstilflytning?
Området vurderes at have høj potentiale for den nuværende
funktion: bosætning. Der er tale om et attraktivt område med
alle villakvarterets kvaliteter samtidig med at området er tæt på
byens centrum.

På toppen af Rolighedsvej slår den ellers så rette vej et lille sving.

ERHVERVSPOTENTIALE

Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan huse og/eller til
trække virksomheder og erhverv?
Kulturmiljøet vurderes ikke at have stort potentiale for erhverv,
men man kan sagtens forestille sig liberale erhverv i nogle af byg
ningerne.

KULTURFORMIDLINGSPOTENTIALE
Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden for formidling af kul
turoplevelser og/eller aktivering af stedets fortælling?
Kulturmiljøet vurderes ikke at have potentiale for kulturfor
midling

Rolighedsvej 18, Gedigent murværk og fine detaljer

Konklusion
Etageejendom indpasset i området

Bebyggelsen følger terrænet - Bakkelygade

Detaljering ved indgangsparti

Bedre byggeskik - typisk villa fra området

Kig til DACs tidligere industrianlæg

Sammenbygning af hus understreger den
bymæssige karakter

BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER

Hovedparten af husene er eksempler til efterfølgelse med hen
syn til det gode samspil mellem bebyggelse og terræn. Husenes
skala, den disciplinerede disponering med forhaver og det en
kelte hus på en linje langs vejen skaber et klart defineret gaderum med en bymæssig tone.
Der er tale om et mangfoldigt villaområde, som holdes sammen
af det grønne.
De bærende værdier i området er vejstrukturen, forhaverne, de
grønne kvaliteter og husenes placering i terrænet og det gælder
både afstand til vej og placering i forhold til koter.

ANBEFALING

Ved omdannelse og nybyggeri anbefales det, at man er op
mærksom på områdets struktur, således at kvaliteterne forbliver
intakte.
Med hensyn til bygningerne er der allerede sket et skred i for
hold til materialer, idet mange af renoveringerne er udført med
uoriginale materialer fx eternittage og vinduer uden sprosser.
Dette vil bestemmelser i en lokalplan kunne medvirke til at
forbedre over en årrække.
En fastholdelse af de overordnede strukturer med veje og
placering af husene er vigtig for identiteten, hvis man gerne vil
fastholde områdets karakteristik og styrke. Derfor anbefales det,
at der udarbejdes en ‘bevarende’ lokalplan for området.

