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Forord

Fremtidens Aalborg - planer og projekter
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 5
hovedgrupper:
1.
2.
3.
4.
5.

Strategier
Aalborg Midtby
Aalborg bydele
Oplandsbyer og landskab
Projekter

Informationen har status pr. maj 2019, og er udarbejdet af Aalborg Kommune. Kommentarer, spørgsmål og idéer til nye emner kan rettes til projektleder Anne-Vibeke Skovmark,
By- og Landskabsforvaltningen.

bymidten
bydele

Lokalplaner

oplandsbyer og landskab

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

Demografisk udvikling
DNA Aalborg
Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
Erhvervsstrategi 2019-22
Planstrategi 2019
Mobilitet 2040
Aalborg Cykelby

STRATEGIER

Demografisk udvikling
Et nyetableret Dialogforum retter fokus mod koordineringsarbejdet på tværs af forvaltningerne. Dette arbejde retter
sig mod demografiske og befolkningsmæssige udviklingstendenser i Aalborg Kommune, idet disse tendenser udgør væsentlige forudsætninger for udviklingen i Aalborg Kommune som helhed, og for de forskellige lokalområder i kommunen.
Befolkningsprognose fra 2018 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. Hvert år i maj måned udgives en ny befolkningsprognose.
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.
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.

Aldersgrupper index 100 - 2018
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DNA Aalborg

Vi udvikler Aalborg sammen

I efteråret 2018 igangsatte Aalborg Byråd en visionsproces for Aalborg Kommune – DNA Aalborg. Formålet var at
finde ind til det særlige og betydningsfulde ved landets 3.
største kommune. Med flere end 5.000 input fik borgerne
stor andel i formuleringen af kommunens nye grundfortælling og fem strategiske pejlemærker, som skal danne
fundament for fremtidens Aalborg.

Aalborg Kommunes nye grundfortælling
Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000
nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. Der
ønsker at blive en del af et rummeligt og handlekraftigt
fællesskab, som har skabt en markant udvikling de sidste årtier. En udvikling, som har kombineret industri med
viden. Som har skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der
tilsammen har været med til at kåre Aalborgs borgere til
de lykkeligste i Europa.
Det er nok ikke forkert at sige, at Aalborg Kommunes indbyggere er stolte. Ikke bare over udviklingen, men i lige så
høj grad over det sammenhold og samarbejde, som skaber den – og som altid er stærkere, når alle er med.

Vi udvikler Aalborg sammen
• Aalborg Byråd igangsatte i efteråret 2018 en visionsproces for at finde frem til en ny
fortælling og vision for Aalborg Kommune
• En vigtig del af processen har været en bred borgerinddragelse via borgerinterviews
med ældre, udsatte, unge/studerende, børnefamilier og udlændinge samt workshops
• Kommunens udvalg, råd og grupper er også blevet hørt
• Som afslutning på borgerinddragelsen blev der afholdt et stort borgertopmøde
• Visionsprocessen har givet 5.441 inputs
• Den nye vision er vedtaget af Aalborg Byråd i januar 2019
• Læs mere om resultaterne på www.aalborg.dk/viudviklerossammen
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For selv om kommunen strækker sig over mere end 1.000
km2 med Limfjorden, som skærer sig smukt gennem land
og by, så er der stadig kort afstand mellem mennesker og
fra ord til handling. Det er derfor, at vi i Aalborg Kommune
siger: Vi udvikler os sammen!
Behovet for en nye grundfortælling skal ses i lyset af den
markante transformation, som kommunen har gennemgået de seneste år.

De fem strategiske pejlemærker
Hvor grundfortællingen er et øjebliksbillede af Aalborg,
peger de fem strategiske pejlemærker ind i fremtiden og
udgør en horisont for kommunen. De er dét, der arbejdes
med og henimod – nu og på den lange bane:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle kan noget
Med gode forbindelser
Med store oplevelser
I grøn balance
I fællesskab

Hvor er vi nu?
Kommunen er i øjeblikket i gang med at omsætte pejlemærkerne til målbare indikatorer, der skal muliggøre et
mere systematisk arbejde med at indfri deres ambitioner.
Der er også nedsat en tværgående gruppe, der skal hjælpe
til, at grundfortællingen, løftet om at vi udvikler os sammen, samt pejlemærkerne indarbejdes i kommunens kommunikation. Der bliver blandt andet lavet en vejledning, der
kommer med forskellige bud på, hvordan visionsprocessens resultater kan anvendes rent formidlingsmæssigt.

STRATEGIER

Bæredygtighedsstrategi 2020-24
Gennem bæredygtighedsstrategien lever Aalborg Kommune op til forpligtelserne for en bæredygtig udvikling,
jf. Aalborg Commitments og planlovens bestemmelser
om, at kommunerne skal udarbejde lokale strategier for
en bæredygtig udvikling hvert 4. år med følgende formål:
1.
2.
3.
4.
5.

Mindskelse af miljøbelastningen
Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
Fremme biologisk mangfoldighed
Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet
Fremme et samspil mellem beslutninger vedr. miljø,
trafik, erhverv, sociale forhold, sundhed, uddannelse,
kulturelle og økonomiske forhold

Bæredygtighedsstrategi 2016-20 er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, naturog klimapolitik, og 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. Strategierne på miljø-, natur- og
klimaområdet sikrer, at der samtidig skabes 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.

Som noget nyt indarbejdes FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling i Bæredygtighedsstrategi 2020-2024.
FN´s verdensmål, der blev vedtaget af FN´s generalforsamling i 2015, omsættes til relevante strategiske mål
for Aalborg Kommune og udpeger mål, som kommunens
forvaltninger skal integrere i deres kerneopgaver, både
internt i forvaltningerne og eksternt med deres samarbejdspartnere.
De 17 verdensmål dækker den brede bæredygtighedsdefinition i form af miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Verdensmålene indeholder 169 delmål, og i
Bæredygtighedsstrategien identificeres de delmål, der er
direkte linket til Aalborg Kommunes kerneforretninger /
velfærdsydelser (hver del af organisationen), og hvor en
indsats i Aalborg Kommune kan gøre den største forskel
lokalt og globalt.

Til udmøntning af Bæredygtighedsstrategien har byrådet vedtaget en Bæredygtighedsplan med en lang række
handlinger, der er under implementering i kommunens
forvaltninger.
Arbejdet med kommunens kommende bæredygtighedsstrategi er igangsat i 2019. Bæredygtighedsstrategi
2020-24 afløser Bæredygtighedsstrategi 2016-20.
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Arbejdspladser skabt siden 1/1 2015

Erhvervsstrategi 2019-22
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Mål

Erhvervsstrategien sætter scenen for de prioriteringer
og indsatsområder, som Aalborg Kommune fokuserer på
for at sikre den bedst mulige erhvervsudvikling i Aalborg
og Nordjylland i de kommende år.
Strategien indeholder en stærk vision, ambitiøse mål, en
række indsatsområder og to spydspidser, som er de områder, der forventes at skabe vækst.

Visioner
Titlen ’Aalborg bygger bro’ markerer, at Erhvervsstrategien er aktiv og handlingsorienteret, og at vi bygger noget sammen. Strategien og visionerne om fremtidens
Aalborg kan kun realiseres, hvis vi arbejder sammen og
arbejder i partnerskaber.
Med Erhvervsstrategien vil vi skabe en
• erhvervsby med stærke rødder i Aalborgs styrker,
• erhvervsvenlig kommune, hvor det er let at drive
virksomhed og være iværksætter,
• bæredygtig og digital erhvervsby,
• erhvervsby, der tager ansvar og bygger bro,
• erhvervsby, hvor drømme realiseres.

Mål
Det overordnede formål med erhvervsstrategien er at
skabe flere jobs, mere vækst og flere virksomheder, som
enten etableres eller flytter til Aalborg. Derfor har erhvervsstrategien tre ambitiøse måltal, der skal fungere
som pejlemærker for erhvervsindsatserne:
• 20.000 flere jobs i Aalborg i 2030
• 12.000 virksomheder i Aalborg i 2030
• Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg
Kommune
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Indsatsområder
De konkrete initiativer, projekter og handlinger i strategien
prioriteres og igangsættes inden for fire indsatsområder:
• Verdensklasse spydspidser – bæredygtighed og digitalisering er de to områder, som Aalborg er allerstærkest på og mest kendt for internationalt. Dem skal vi
værne om og udbygge til nye højder. De skal gennemsyre hele erhvervsindsatsen og smitte af på uddannelser og arbejdsmarked
• Erhvervsservice – det er de områder, hvor vi skal være
nærværende og give individuel sparring og sagsbehandling. Her ligger vores iværksætterindsats, tilbud til
etablerede virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og investeringsfremme
• Rammevilkår – kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er de væsentligste rammebetingelser for, at virksomheder fortsat udvikler sig. Dem skal vi hele tiden
arbejde fokuseret med
• Særlige udviklingsområder – turisme og detailhandel er
yderst vigtige i en kommune af Aalborgs størrelse. De er
grundlaget for en attraktiv kommune, der kan tiltrække
gæster, medarbejdere, studerende m.fl. De er væsentlige
forretningsområder og brancher med mange ansatte

Planstrategi 2019

Vi udvikler byer med kvalitet sammen
Planloven definerer, at byrådet ’inden udgangen af første
halvdel af den kommunale valgperiode skal offentliggøre
en strategi for kommuneplanlægningen’. Et udkast til Planstrategi 2019 er præsenteret og drøftet med Aalborg Kommunes politiske udvalg i marts og april 2019. Planstrategien behandles af Magistrat og Byråd i maj 2019. Herefter
offentliggøres planstrategien med høringsfase i perioden
30. maj til 12. august, hvorefter den skal endeligt vedtages.
Byrådets vision DNA Aalborg og det opsummerende løfte
’Vi udvikler os sammen’ afspejler det særlige sammenhold,
der er i kommunen, hvor udvikling i fællesskab prioriteres
højt. Det er derfor, at vi med Planstrategi 2019 siger: ’Vi udvikler byer med kvalitet sammen’. Med byer mener vi både
Aalborg by, de 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale, samt de øvrige oplandsbyer og landsbyer. Byer skal altså
forstås i bred forstand og inkluderer hele Aalborg Kommune. Ligeledes skal kvalitet forstås bredt, og som et vigtigt
middel til at fastholde og tiltrække borgere i Aalborg Kommune. Kvalitet i byudviklingen rummer en lang række parametre, hvoraf vi med Planstrategi 2019 har særligt fokus
på følgende 9 områder:
1. Steder med identitet

Status på Erhvervsstrategi 2015-2018

2. Boliger og befolkning

Det overordnede mål for den afsluttede Erhvervsstrategi
var, at der skulle skabes 7.500 flere arbejdspladser inden
udgangen af 2018.

3. Institutioner i byen
4. Arkitektur og byrum

Beskæftigelsen i Aalborg har endnu engang slået rekord.
Der er i alt 108.917 beskæftigede lønmodtagere i Aalborg
ved udgangen af 4. kvartal 2018.

6. Grønne og blå kvaliteter

Siden januar 2015 er der skabt 7.649 flere jobs, og målet
om 7.500 flere job ved udgangen af 2018 er dermed opnået.

5. Bæredygtig mobilitet
7. Klimaindsats
8. Mangfoldige funktioner i byen
9. Strategisk byledelse og partnerskaber
Læs mere om 'Planstrategi' 2019 her: Planstrategi 2019
Illustration: Tegnestuen Vandkunsten
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MOBILITET 2040
Aalborg Kommunes nye mobilitetshandlingsplan ’Mobilitet 2040’ blev vedtaget af Aalborg Byråd
den 11. februar. Handlingsplanen er dels en udmøntning af Mobilitetsstrategien, som er en del af
Fysisk Vision 2025, og dels en afløser af alle de sektorspecifikke handlingsplaner, der har været
på mobilitetsområdet.
Det overordnede tema for planen er ’Bæredygtig mobilitet’.
Planens vision opfordrer til, at ’turde favne fremtiden’. I dag er der tendenser, der vil påvirke
vores samfund i fremtiden som eksempelvis selvkørende køretøjer, nye forretningsmodeller,
dårlige sundhedsvaner, bykvalitet, demografiske forskydninger og e-handel. Tendenser, der skal
tages højde for, når fremtidens mobilitet planlægges.
Planens struktur er opbygget, så den understøtter et fokus på ’mål før virkemidler’. Således, at
der først gives en indflyvning til det overordnede tema og visionen med planen, hvorefter de 8
overordnede mål præsenteres.
Aalborg Kommune kan ikke alene løfte opgaven med at opfylde de mål og målsætninger, der
opstilles i ’Mobilitet 2040’. Derfor lægges der også i høj grad op til et samarbejde, dels med andre
nordjyske mobilitetsaktører, på det nationale plan, men også med erhvervslivet og borgerne.
Siden planens vedtagelse er der udarbejdet en pixiversion, der kort, præcist og grafisk fremviser
hovedindholdet i planen – denne er lige på trapperne. Herudover har der foregået, og pågår der
stadig en informations- og forankringsproces af planen.

Aalborg Cykelby

Årets Højdespringer 2018 i Den Nationale Cyklistundersøgelse
Aalborg Kommune blev i 2018 kåret som ’Årets Højdespringer’ i Den Nationale Cyklistundersøgelse. Siden seneste undersøgelse i 2016 er Aalborg Kommune, målt på tilfredshed, gået fra en
midterplacering til at være den mest populære cykelkommune vest for Storebælt.
Der var dog også malurt i bægeret. Tilfredsheden med cykelparkering og muligheden for at kombinere cykel med offentlig transport, som bl.a. handler om let og sikkert at kunne efterlade cykel
ved kollektive knudepunkter, er blandt landets laveste.
Danmarks første Pit Stop for cyklister. Ambitionen har været at skabe et unikt
produkt både en dansk og international kontekst. Det er mødested, cykelservice og
informationsspot i ét og samme produkt.
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Det Kommunale Cykelfagråd står bag undersøgelsen, som gennemføres hvert 2. år.

STRATEGIER

Behov for mere og bedre cykelparkering
Brugernes dom bekræfter, at der fortsat mangler cykelparkering i Aalborg. Overbelægningen i midtbyen er særlig stor
omkring kollektive trafikknudepunkter, de centrale handelsgader samt flere kulturinstitutioner. Overbelægningen
tvinger parkerede cykler til at brede sig ud over den angivne
plads, og det er både træls for cyklisterne, fodgængere og
forretningsdrivende og skaber uorden i byrummene.
Danmarks første
Pit Stop for cyklister - vi mødes under uret
På nærbanestationen Aalborg Vestby er der gjort en
særlig indsats bl.a. med ny overdækket cykelparkering
og adgang til bycykler, som er opstillet i samarbejde med
Donkey Republic. Stationen ligger ud til en af de mest trafikerede cykelruter i Aalborg, og bliver også stoppested
for Aalborgs kommende BRT- forbindelse.
Det særlige ved stedet er dog, at det er her Aalborg Kommune har opstillet Danmarks første Pit Stop for cyklister.
’Pit Stop’ er mødested, cykelservice og informationsspot
i ét og samme produkt. Det er cyklisternes ’rasteplads’,
med mulighed både for korte og længere tids ophold derfor navnet Pit Stop. Her kan du få luft i dækket, møde
en ven under uret, oplade el-cyklen eller mobiltelefonen,
lave småreparationer og tjekke cykelmulighederne i Aalborg. Du kan også bare tage en plads på bænken og nyde
solen, eller søge ly for regnen. Servicestationen er nemlig
overdækket. De første evalueringer viser, at brugerne har
taget godt imod produktet.
Næsten 1.000 flere pladser i midtbyen
I løbet af de seneste år er der etableret knap 1.000 nye
cykelparkeringspladser, og der har samtidig været fokus
på at skabe mere orden og sikre ganglinjer. Nogle steder
er cykelparkeringen blevet omdisponeret, fx med opsætning af bænke for at sikre ganglinjer.

Indsatsen for mere og bedre cykelparkering har indtil nu
hovedsageligt været koncentreret i Aalborg Midtby ved
kollektive trafikknudepunkter, de centrale handelsgader og
DGI- og Kulturhuset Nordkraft. I 2019 forsættes indsatsen
for mere og bedre cykelparkering, med særligt fokus på
Aalborg Tætby og knudepunkter uden for Aalborg Midtby.
Indsats for flere kombinationsrejser
I samarbejde med Nordjyllands Trafikselskabs (NT) arbejder Aalborg Kommune med et projekt, som skal gøre det
mere attraktivt at foretage kombinationsrejser. Aalborgs
nye mobilitetsstrategi ’Mobilitet 2040’ har fokus på tværgående indsatser og at tænke mobilitetsløsninger i helheder frem for enheder. Her er det samspillet imellem alle
transportformer, der er i fokus.

Koncepter for cykelparkering:
• Standardløsninger på kapacitet og funktionelle
stativer
• Højintensløsning anvendes, hvor der er behov for
langtidsparkering og et stort parkeringsbehov
• Ved byrumsløsninger afvejes kapacitet og funktionalitet med byrumshensyn, fx ganglinjer, sigtelinjer,
mødesteder og designudtryk
• På særlige lokaliteter afvejes i forhold til den særlige lokalitet, fx i forhold til æstetik
Læs mere: @aalborgcykelby, #aalborgcykelby,
aalborgcykelby.dk

I forhold til at understøtte ’first and last mile’ spiller
cyklen, herunder adgang til bycykler, en vigtig rolle ved
udviklingen af velfungerende mobilitetsknudepunkter.
Fremme af cyklen som transportmiddel, stiller ikke kun
krav til cykeltilgængeligheden, men også til cykelparkeringsforholdene ved knudepunkterne. Som minimum bør
der være låsemulighed og evt. overdækning samt lademulighed for elcykler.
Ved næste Cyklistundersøgelse i 2020 er det således
håbet, at Aalborg Kommune, med lidt hjælp fra NT, kan
springe højere op på listen, og ikke længere skraber bunden, hvad angår cykelparkering og kombinationsrejser.

at Aalborg også har noget at vise frem
’’ Fedt,
som cykelby - nu så jeg nogle tyske turister
stå og beundre det den anden dag
(citat: Bruger af Pitstop)

Humøret var højt, da Aalborg Kommune i 2018 modtog prisen
som 'Årets Højdespringer' af formanden for Det Kommunale
Cykelfagråd
Cyklisternes tilfredshed i Aalborg Kommune er steget markant siden seneste undersøgelse fra 2016. Aalborg er pt.
blandt landets mest populære cykelkommuner udenfor
hovedstadsområdet.
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Aalborg
midtby
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MIDTBY

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.

Sygehus Nord og Gåsepigen

Liv i Centrum
Nytorv - Nordkraft

Området omkring
Budolfi Plads

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 er der igangsat et rådgiverudbud for
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.

Lege- og aktivitetsområde i Midtbyen

Åbning af Østerå

Frederikstorv

Hjulmagerkvarteret

Liv i Centrum
– udvikling af Aalborg Midtby 2025
Byrådet vedtog den 8. oktober 2018 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 danner løbende grundlaget
for den kommunale budgetlægning for projekter i Midtbyen, samt en revision af kommuneplanens rammer, der
forventes udarbejdet i løbet af 2019-2020.

Nedgravede containere i tætbyen
I slutningen af 2018 begyndte Aalborg Forsyning etablering af ca. 1.000 nedgravede containere i tætbyen. Alle

containere fra baggårdene, fra private boliger og småerhverv, skal udskiftes. Projektet løber over 5 år, hvilket
svarer til, at der skal etableres ca. 4 nedgravede containere hver uge.

tet mange fælleskloakerede ledningsstrækninger med
nye separate ledningssystemer. Ligeledes har nogle
grundejere i Midtby-området separeret på egen grund i
forbindelse med ombygninger.

Læs mere om nedgravede containere på side 56.

Flere områder i Aalborg Midtby har en tidsfrist for separatkloakering. 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.

Seperatkloakering
Midtby-området er fælleskloakeret. Alle fælleskloakerede områder, skal, jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan,
separatkloakeres inden år 2065. Kloakkerne i Midtbyen
er gamle og modne til sanering. Aalborg Forsyning har i
forbindelse med koordinerede ledningsarbejder udskif-
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Området omkring Budolfi Plads
Hele området omkring Budolfi Plads har for alvor taget
form. Lommeparken og den del af Algade der ligger mellem Boulevarden og Budolfi Plads Gaden forventes færdig i maj 2019, mens selve Budolfi Plads, Budolfi Plads Gaden og Algade frem til Historisk Museum forventes at stå
færdig i november 2019. Den resterende del af Algade ud
mod Vesterbro samt Vingårdsgade forventes færdiggjort
i 2020.
Visionen er at skabe et imødekommende bymiljø, der
kan blive en destination for byens borgere og besøgende.
Området skal være med til at sammenbinde gågadenetværket og skabe gode rammer for forskellige former for
ophold og byliv.

Frederikstorv
Frederikstorv var i 2018 gennem et eksperimenterende
og lærerigt år. Gennem den frivillige aktørgruppe, bestående af lokale butikker, medlemmer af Midtbyens Samråd, borgere og ildsjæle, blev der afholdt en række arrangementer. Selve processen og årshjulet er efterfølgende
blevet samlet således, at aktørgruppen kan benytte det i
deres videre arbejde.
Processen fortsætter i 2019 med opstart af 'Mit Frederikstorv', som er etableret som en selvstændig forening,
der består af medlemmer fra aktørgruppen. Foreningen
vil fortsætte med en arrangementsrække, inspireret af
årshjulet. Samtidig holder Aalborg Kommune og foreningen jævnlige dialogmøder for at idé- og erfaringsudveksle.

Illustration: Kjær & Ricther A/S
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Lege- og aktivitetsområde i Midtbyen
Byrådet har afsat 1 mio. kr. om året fra 2018 – 2021 til Legepladser i Midtbyen. Hertil kommer 1 mio. kr. i 2018 til realisering af en legeplads i lommeparken øst for Budolfi Kirke.
Midlerne bruges dels til at lave nye legepladser, hvor det
er muligt, samt til at genskabe tidligere attraktive legepladser i midtbyen. Derudover bliver enkelte eksisterende legepladser opgraderet med enkeltelementer. Desuden forsøges det at skabe midlertidige legemuligheder
på udvalgte steder i den tætte by. De første to projekter,
der er under udførelse, er en helt ny legeplads i den nye
lommepark ved Budolfi Kirke, samt en total genskabelse
og fornyelse af legepladsen i Lindholm Strandpark.

Nytorv - Nordkraft
Den overordnede idé er bygget op omkring en venlig søslange, der et kommet op ad fjorden. Slangens ryg danner en forhindringsbane, mens der i rummene mellem
slangens krop findes forskellige elementer, såsom gynger,
karruseller og en bulet flade med belægning af store sten
og træ. Selve slangehovedet er flot udført i beton af den
lokale kunstner Jens Munk, og markerer en flot og sjov
ankomst til legepladsen.
De næste projekter bliver en fornyelse af den gamle legeplads ved Toldstrupsgade. Dernæst kigges der på mulighed for en ny legeplads et andet sted i midtbyen, samt
midlertidige installationer på gågaderne.

Den samlede strækning mellem Nytorv og Nordkraft skal
omdannes. Det er besluttet at fjerne bybusserne fra Nytorv, og visionen er at skabe et sammenhængende og attraktivt byrum, hvor de bløde trafikanter er i fokus, og hvor
det fortættede og levende byliv prioriteres højt. Omdannelsen skal understøtte Midtbystrategiens mål om at skabe oplevelsesrige og cirkulære flow mellem destinationer.
Der er prækvalificeret tre teams til rådgiveropgaven, som
hver især skal komme med deres bud på en helhedsplan
for den samlede strækning. Det er forventningen at kunne indgå aftale efter sommerferien og opstarte anlægsarbejderne for de første etaper i 2020.

Ved Budolfi Kirke består selve legeelementet af en trækonstruktion af slangen og æblet fra Paradisets Have, placeret i en skov af forskellige træer. Træelementet er skabt
af Monstrum og skoven designet af SLA Landskabsarkitekter. Lommeparken er indviet maj 2019.
Legepladsen i Lindholm Strandpark er blevet genskabt og
fornyet. Anlægget er foretaget af Entreprenørenheden,
By- og Landskabsforvaltningen, og processen er foregået
hen over efterår og vinter 2018/2019. Legepladsen indvies den 24 maj. Legepladsen henvender sig primært til
børn i alderen fra 0-7 år med mange forskellige motoriske
udfordringer, og den rummer også gode siddepladser til
familier og ventende bedsteforældre.
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Sygehus Nord og Gåsepigen
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 ha 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.
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.

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.
Der fokuseres på:
• Omdannelse af det eksisterende sygehuskompleks til
et nyt blandet byområde, der åbner sig mod byen

Forbindelse til Obels
Kanal/Havnefronten
Fremtidig rekreativ
forbindelse langs banen

• Reberbansgade og Urbansgade omdannes til sivegader, som en del af midtbyens oplevelsesnetværk

Sygehus Nord

Ny tunnel
under banen

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.

• Området skal udgøre en grøn forbindelse gennem midtbyen og være en del af den grønne kile Mølleparkskilen
Omdannelsesområde

Ny gennemgående
cykelstiforbindelse

• Omdannelsen af Sygehus Nord skal styrke den lokale
identitet i Reberbansgadekvarteret
Gåsepigen
Parkeringsplads og
grønt byrum

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

Byrumsafgrænsning

Facader under omdannelse

• Der etableres nye parkeringsanlæg, som skal være med
til at styrke tilgængeligheden for bilister i midtbyen
Transformation område
Grønne områder
Vejadgange

Særlige smutveje
Primær cykelrute
Blå forbindelser

Grønne forbindelse

Tidsplanen for projektet forventes at være:
Fordebat/Vision			
januar 2019 – august 2019
Konkurrence/parallelopdrag
september 2019 – august 2020
Udarbejdelse af Helhedsplan
september 2020 – december 2020
Salg				
januar 2021 - juni 2021
Lokalplaner/Byggeri		
juli 2021 og efterfølgende år
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Hjulmagerkvarteret

Åbning af Østerå

Omdannelsen af kvarteret rykker langsomt nærmere, og
de første dialoger om byudvikling med ejere og potentielle investorer i de centrale områder er under opstart.
Det er fortsat intentionen at området skal udvikles til en
særlig ’ø’ midt i Aalborg, hvor områdets særlige identitet
og karakter stadig kan ses efter omdannelsen.

Der arbejdes fortsat intenst med åbningen af Østerå.
Østerå løber fra Gabriel i syd, gennem Åparken, Karolinelund og til udløbet i Limfjorden ved Musikkens Plads
i nord.

Konkret arbejdes det med opstart af lokalplan for to store
projekter ved Østre Allé. Lokalplanen giver mulighed for
etablering af nye boliger og en dagligvarebutik. Sammen
med lokalplanen planlægges for at fastlægge områdets
fremtidige adgangsvej. Dette bliver via en større ombygning af krydset Østre Allé/Håndværkervej og frem til den
eksisterende bro over kanalen (Bødkervej).
Der arbejdes også med åbningen af Østerå gennem området, som bibringer hele kvarteret en unik kvalitet, som
i høj grad vil sætte gang i omdannelsen af området. Mod
nord starter anlægsarbejdet forud for realiseringen af
Plusbus-forbindelsen i Jyllandsgade. Mellem Plusbus i
Jyllandsgade og Østerå, skal der udarbejdes udbudsmateriale for salg af de kommunalt ejede ejendomme, der
ligger mellem disse.

Etapen ved Musikkens Plads er færdigetableret i 2018 og
blev beplantet i april 2019.
Hen over vinteren er fem rådgiverteams blevet prækvalificeret til at give tilbud på den samlede rådgiverydelse,
der består både af den landskabsarkitektfaglige og ingeniørmæssige rådgivning. Holdet, der skal bistå kommunen
med etableringen, blev Rambøll med SLA som underrådgiver.
Underføringen af Østerå under krydset Sønderbro/Jyllandsgade er planlagt og koordineret med Kloak A/S’
arbejder i Jyllandsgade. Arbejdet med underføringen er
påbegyndt, og forventes færdigt i løbet af 2019. Når Kloak A/S og underføringen til Østerå er færdig, indrettes
krydset til den kommende Plusbus forbindelse.
Med det nye rådgiverteam i hus, skal skitsematerialet
gennemgås og opdateres efter den seneste viden forud for egentlig projektering af anlægsarbejderne. Første anlægsetape omfatter åbningen af Østerå gennem
Karolinelund, og dernæst følger Åparken til Gabriel i én
lang etape. Der forventes anlægsopstart i Karolinelund i
foråret 2021, og Østerå forventes åbnet i sin helhed med
udgangen af 2022.
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3. AALBORG BYDELE

• Plejehjem, botilbud og ældreboliger
- Konsolidering af plejehjem
- Markusgården Bonnesensgade
- Erstatningsbyggeri for Syrenbakken
- Nyt plejehjem Stigsborgområdet
- Plejehjem Klarup
- Anneshave Annebergvej
- Behandlingscenteret Hammer Bakker
- Ældreboliger

• Etablering af Plusbus
• Planlægning af Plusbus og stationer
- Unikke læskærme
- Haraldslund stationsforplads
- Vestby station
- Nytorv
- Omlægning af John F. Kennedys Plads
- Forundersøgelse Plusbus2

• Byudviklingsplaner for bydele
- Nørresundby
- Vejgaard
- Vestbyen

• Aalborg Kommune freder 3 byparker
• Nye læringsmiljøer Vodskov og
Gl. Lindholm Skole
• Podcast
• Ny jernbane til Aalborg Lufthavn
• Udvikling af Løvvangsområdet
• Aalborg Øst under forandring
- Fjernkøling
- Helhedsplan Kildeparken 2020
- Kickstart Tornhøj
- Bydelen ved Gigantium
- Aalborg Universitet, Campus
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• Stigsborg

BYDELE

Bydele

Ny jernbane til Aalborg Lufthavn

Udover midtbyen består Aalborg af en række bydele og
forstæder med varierede og unikke kvaliteter.
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.
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 i oplandsbyerne, 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.

Udvikling af Løvvangsområdet
Fredning af 3 byparker
Stigsborg

Plejehjem, botilbud
og ældreboliger

Plusbus
stationer

Plusbus

Byudviklingsplaner
for 3 bydele

Aalborg Øst
Under forandring

Generelt er der fokus på:
• Bydele og forstæder skal udvikles som veldefinerede nærmiljøer med lokal
identitet og særpræg
• Helhedsorienterede kvarterløft skal skabe attraktive rammer for byens borgere
• 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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Plejehjem, botilbud og ældreboliger

Markusgården Bonnesensgade

Konsolidering af plejehjem

I forbindelse med budget 2017 blev der vedtaget en langsigtet plan for konsolidering på plejehjemsområdet i
Aalborg Kommune. Konsolideringsplanen bygger på 4 principper og mål:
• At hvert enkelt plejehjem har en bæredygtig økonomi
• Målet er, at 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
• 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

Som et led i konsolideringsplanen på plejehjemsområdet opføres der et erstatningsplejehjem for Lollandshus
i Øgadekvarteret. Det nye plejehjem opføres på arealet
ved Markusgården, Bonnesensgade 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 boenheder. Boligerne opføres af Vivabolig, og servicearealerne af Aalborg Kommune, Ældreog Handicapforvaltningen.
Byggeriet forventes at være klar til indflytning ultimo 2021.

Erstatningsbyggeri for Syrenbakken
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 bevilgede byrådet midler til opførslen af nye rammer for Botilbuddet Syrenbakken Det nye byggeri kommer til at indeholde
32 almene boliger og 4 boliger til midlertidigt ophold, og
opføres i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening. Byggeriet vil erstatte de eksisterende ikke tidssvarende rammer i Nørresundby og opføres i
Aalborg Øst.
Botilbuddet er et døgndækket tilbud målrettet borgere med
en moderat til svær hjerneskade. Den enkelte beboers funktionsnedsættelse og ressourcer kan variere meget, alt efter
skadens omfang og placering. Størstedelen af borgerne er
kørestolsbrugere, men ofte er målgruppens funktionsnedsættelser både af fysisk, psykisk og kognitiv karakter.
Byggeriet forventes at være klar til indflytning medio 2022.

Nyt plejehjem Stigsborgområdet
Budgetforslag 2019 indeholder planer for at opføre et nyt
plejehjem med 75 boliger på Stigsborgområdet i Nørre-

Anneshave
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Anneshave Annebergvej
sundby som erstatning for Plejehjemmet Elmely, der lukker ved lejeaftalens udløb i 2023. Ældre- og Handicapudvalget anbefaler, at plejehjemmet på Stigsborgområdet
ses i sammenhæng med de øvrige kommunale tilbud, der
planlægges i området.

Aflastningstilbuddet på Annebergvej 173-175 med 48
midlertidige boliger er klar til indflytning ultimo 2019.
De nye midlertidige boliger skal styrke muligheden for at
hjemtage borgere hurtigt fra sygehuset og levere den nødvendige komplekse opgavevaretagelse i kommunalt regi.

Plejehjem Klarup

Byggeriet erstatter de eksisterende ikke-tidssvarende aflastningspladser på Riishøjcentret i Vejgaard.

Det er politisk vedtaget at etablere et nybyggeri som erstatning for det eksisterende plejehjem Hellashøj i Klarup.
Grundet et stigende behov for antal plejehjemspladser
skal det nye byggeri omfatte ca. 75 boliger (plejeboliger)
med tilhørende serviceareal. Ældre- & Handicapforvaltningen opfører servicedelen, mens Alabu Bolig er udpeget som boligselskab til at opføre boligdelen.
Placering
Der er udlagt et areal langs Jørgensmindevej til opførelse af det nye plejehjem. Geotekniske undersøgelser skal
vise, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere byggeriet på grunden, og herudfra skal grundareal defineres.
Der pågår dialog mellem Alabu Bolig og By- og Landskabsforvaltningen vedr. aftale om grundkøb.
Målgruppe
En stor andel af de borgere, der bor på plejehjem i dag, er
ramt af demens i en eller anden form eller grad, og derfor
opføres plejehjemmet i Klarup som et demensegnet plejehjem. Det vil sige, at plejehjemmet skal kunne rumme
borgere, der ved indflytning har moderat demens, og som
med tiden kan udvikle sig til svær demens. At plejehjemmet opføres som demensegnet betyder, at boenhederne
kommer til at bestå af 8-10 boliger adskilt af et boligfællesareal. Boligerne bliver desuden opført som fleksible
et-rums boliger med det formål at kunne imødekomme
beboernes behov i udviklingen af deres demenssygdom.
Byggeriet forventes at være klar til indflytning ultimo
2021.

Behandlingscentret Hammer Bakker
I forbindelse med det godkendte budget 2017 blev der
bevilget midler til opførslen af nye rammer for Behandlingscentret Hammer Bakker. Formålet er at skabe rammer, der i højere grad end de nuværende, understøtter
målgruppens behov og de pædagogiske indsatser i tilbuddet. Byggeriet opføres af Aalborg Kommune og kommer
til at indeholde 20 boliger med tilhørende servicearealer.
Byggeriet ventes at være indflytningsklart i efteråret 2021.

Ældreboliger
Ældre- og Handicapforvaltningen opfører ikke ældreboliger. Det forventes, at de kommende generationer seniorer vil stille nye krav til boliger fremover. Der vil typisk
være tale om en mellemstor bolig (større end nuværende ældreboliger og mindre end parcelhuset), en bolig der
gerne skal ligge tæt på andre boliger med samme formål
og mulighed for at skabe netværk og fællesfaciliteter med
andre. Boligen skal gerne være lokaliseret centralt i forhold til offentlig og privat service – ikke mindst med nem
adgang til dagligvarehandel. 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 at sikre, at
planstrategi og kommuneplan understøtter etablering af
boformer til seniorer.
Behandlingscenter Hammer Bakker
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Etablering af Plusbus
Kommunen er i fuld gang med at planlægge, projektere og anlægge den nye Plusbusforbindelse, bestående af knap 12 kilometer busspor og 22 stationer tværs gennem byen.
Bustracéet er opdelt i 14 anlægsetaper og derudover kommer omdannelsen af 11 stationsforpladser.
Design af stationer og stationsforpladser
By- og Landskabsforvaltningen har i samarbejde med COBE Arkitekter skitseret visionen
for omdannelsen af de 11 stationsforpladser, der er håndplukket som knudepunkter for
trafik eller samlingspunkter for mennesker. Forvandlingen af pladserne skal være med
til at skabe sammenhæng i byrummene ved stationerne og sikre gode omstignings- og
venteforhold på rutens vigtigste knudepunkter. Stationsdesignet er ved at være færdigt,
og der lægges op til at give stationerne et karakteristisk udtryk med foldede betontage
som læskærme. Perronerne er udformet med mørke sikkerhedszoner og ledelinjer, der
sikrer let tilgængelighed og høj sikkerhed for passagererne. Samtidig vil der være rejseinformation, rejsekortstandere og billetautomater på alle stationer.
Projektering og udbud af anlægsarbejdet
Med hjælp fra COWI har Plusbusteamet afsluttet projekteringen af stationsforpladsen
ved Haraldslund, Skydebanevej og Bertil Ohlins Vej mellem Grønlands Torv og Pontoppidanstien, som skal anlægges i 2019. I forbindelse med projekteringen har det været højt
prioriteret at koordinere anlægsarbejdet med ledningsejernes ønsker om at renovere
kloak, vand- og varmeledninger.
Første spadestik og anlægsarbejdet
Startskuddet for anlægsarbejdet lød den 4. april 2019, hvor Borgmester Thomas Kastrup-Larsen tog det første spadestik på Plusbusforbindelsen foran Vestre Fjordpark på
Skydebanevej i Aalborg. Dagen bød på taler, flotte mosaikfliser lavet af byens skoler og
underholdning for de mindste.
Anlægsarbejdet er allerede godt i gang på Skydebanevej og Bertil Ohlins Vej. I slutningen
af maj igangsættes omdannelsen af Haraldslund stationsforplads, som forventes at kunne tages i brug inden udgangen af året.
Anlægsarbejdet på Plusbusstrækningen afsluttes med udgangen af 2022. Herefter er der
fokus på uddannelse og test af køretøjer inden Plusbusforbindelsen åbner i foråret 2023.

Aalborg Banegård John F. Kennedys Plads
Illustration: COBE Arkitekter
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Planlægning for Plusbus og stationer
Plangrundlaget for selve Plusbussen i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan for tracéet blev godkendt
i oktober 2018. Tilbage er en lokalplan for John F. Kennedys Plads, ligesom der skal etableres et plangrundlag
for et busdepot for samtlige af Aalborgs bybyusser. Lokalplanen for John F. Kennedys Plads afventer en igangværende helhedsplanlægning i samarbejde med DSB, se
nedenfor. En lokalplan for et busdepot skal være klar til
maj 2021, hvor det er afklaret, hvem der har vundet operatørudbuddet. Derefter er det operatørens opgave at
levere busserne og etablere depotet.
Skitsering og den videre planlægning af stationsforpladser, er i fuld gang. Arbejdet med skitseprojekter for stationsforpladserne følger Plusbussekretariatets tidsplan for
projektering og anlæg af de enkelte etaper.
Unikke læskærme
Der arbejdes aktuelt med udvikling af særlige betonlæskærme til Plusbusstationerne. Det er forventningen
at et færdigt designkoncept ligger klar til sommer, og vil

danne grundlag for et efterfølgende produktionsudbud.
De første læskærme forventes opstillet i foråret 2020.
Haraldslund stationsforplads
Som det første Plusbus forpladsprojekt forventes anlægsarbejderne ved Haraldslund igangsat primo juni
2019. Ambitionen er at skabe et langt mere grønt og fuldt
tilgængeligt byrum, til glæde for både de daglige brugere
af Plusbusstationen samt Haraldslund Vand- og Kulturhus, og for Vestbyens borgere generelt.
Vestby station
Vestby station er et vigtigt knudepunkt for Vestbyen og
ikke mindst som station for de nye byomdannelsesområder ved Spritten, havnefronten mv. Det er visionen for
Vestby station at få skabt en reel stationsforplads og et
centralt byrum, der kan samle trafikale flows og samtidig
fungere som et mødested for kvarteret og de rejsende.
Stationen skal have en mere sammenhængende karakter
på tværs af Kastetvej, og niveauspring og barrierer skal
nedbrydes i et nyt samlet pladsdesign.

Nytorv
Stationen ved Østerågade er placeret ved et vigtigt knudepunkt i forhold til den centrale Midtby. Herfra er der
forbindelse til både strøggaderne, Aalborg Centrale
Havnefront, det nye Budolfi Plads område og Nytorv. På
grund af den tætte kobling til sidstnævnte, er området
omkring denne station medtaget i det aktuelle udbud
og visionsprogram for anlægsprojektet Nytorv-Nordkraft.
Ønsket er, at stationsområdet sikres en naturlig sammenhæng med både Østerågade, Plusbussen og det nye Nytorv, herunder at perronerne indarbejdes med størst mulig
tilpasning til terrænet.
Omlægning af John F. Kennedy Plads
Plusbussens nye linjeføring diagonalt gennem John F.
Kennedy Plads medfører behov for en større omlægning
af pladsen. Visionen er en ny helhedsløsning fra ’væg-tilvæg’, hvor også fx servicearealerne ved den fredede banegårdsbygning tænkes med ind i det samlede pladsdesign.

Illustration: COBE Arkitekter
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Vodskov

Som led i forundersøgelsen for Aalborg
Plusbus2 skal der opbygges og undersøges
en række scenarier for løsninger
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Et forslag til lokalplan for pladsens omdannelse var i høring ultimo 2018. Grundet bl.a.
indsigelser fra DSB pågår en dialog om revision af helhedsplanen, som forventes at munde ud i et tilrettet lokalplanforslag og en fornyet høringsperiode ultimo 2019.
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Forundersøgelse Plusbus2
Byrådet har besluttet at gennemføre en forundersøgelse af en ny højklasset kollektiv
trafikforbindelse nord-syd - og på tværs af Limfjorden - i Aalborg og Nørresundby. Den
nord-sydgående akse er en uhyre vigtig bymæssig korridor, og den nye forbindelse skal
imødekomme både fremtidens
behovHassing
og bæredygtighedsmål samt de betydelige trængVester
selsudfordringer, der er i dag. Der skal således fokus på både visioner, trafikale koncepter og bymæssige potentialer. Den nye forbindelse skal supplere Aalborg Plusbus, som
anlægges 2019-2023, som bymæssig og trafikal livsnerve, der er med til at binde byen
sammen. Hvad det højklassede konkret kan bestå af, skal afklares som led i forundersøgelsen, men det kan dreje sig om busprioritering/fremkommelighed, frekvens, kapacitet,
separate baner, belægning, stationer og identitet.
Forundersøgelsen skal have fokus på både trafikale forhold, alternative linjeføringer, forskellige ambitionsniveauer, og der skal arbejdes med de forskellige bymæssige og mobilitetsmæssige hensyn. Der påtænkes opbygget en række scenarier for løsninger. Scenarierne skal bl.a. relatere sig til nogle af målene i Mobillitet 2040 for Aalborg by, som byliv
og mobilitet i balance, bæredygtige mobilitetsformer og fremkommelighed.

Byudviklingsplaner for bydele
Nørresundby, Vejgaard og Vestbyen
Det er politisk besluttet,
at der skal laves byudviklingsplaner for bydelene Nørresundby,
Storvorde
Vejgaard 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 bydelenes udvikling i de kommende år.

Klarup

Endelig er byudviklingsplanerne
også afsæt for en tværgående koordinering af kommunaSejlflod
le indsatser og investeringer, hvor der kigges på den enkelte bydel i et helhedsperspektiv.
I perioden fra den 26. april til 29. maj 2019 afholdtes der fordebat for alle tre bydele, og
der arbejdes nu frem mod en politisk behandling af alle indsendte idéer, forslag og bemærkninger, med henblik på det videre arbejde med udviklingen af byudviklingsplaner
for de tre bydele.

Illustration: Cobe Arkitekter
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Nørresundby

Vejgaard

Vestbyen

I forbindelse med opstart af projektet om byudvikling i
Nørresundby blev der afholdt et borgermøde på Gl. Lindholm Skole den 2. oktober 2018. I uge 6 2019 flyttede
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen sit kontor til Nørresundby i tre dage og afholdt i den forbindelse et ’Gå-hjemmøde’ på By- og Landskabsforvaltningen den 7. februar.

I efteråret 2018 påbegyndtes det indledende arbejde
med byudviklingsplanen for Vejgaard. I december indbød
Samrådet til et borgermøde, hvor både den kommende
byudviklingsplan, omdannelse af biblioteket og samrådets arbejdsgrupper blev præsenteret, og der blev lavet
en status på hvilke emner borgerne i Vejgaard ønsker at
rette fokus på nu og fremadrettet. De forskellige indtryk
og bidrag har givet inspiration til udformingen af den fordebat, der sluttede den 29. maj 2019.

Der er flere nye projekter på vej, som vil have en påvirkning på bydelen, her kan blandt andet nævnes Plusbussen, omdannelsen af området ved Limfjordsværftet samt
omdannelse af Spritten og Sygehus Nord & Gåsepigen.

De indtryk, Aalborg Kommune modtog på møderne, har
- sammen med input fra dialogmøder, med blandt andet
samrådene i Nørresundby og erhvervsforeningen City
Nord Erhverv - givet inspiration til udformningen af den
fordebat, der sluttede den 29. maj 2019.
Debatten tog afsæt i følgende overordnede emner:
• Identitet
• Byliv og mødesteder
• Parker og grønne områder
• Mobilitet
• Skoler og institutioner
Du kan finde og læse debathæftet ’Vi udvikler Nørresundby sammen – Debat om udvikling af Nørresundby’
samt læse mere om processen på:
www.aalborg.dk/noerresundby

Debatten tog afsæt i følgende overordnede emner:
• Det gode hverdagsliv
• Det grønne og det rekreative
• Mobilitet
• Byudvikling
I fordebatten har der været afholdt en række aktiviteter,
og de forskellige inputs skal nu sammenfattes inden der
arbejdes videre med planlægningen.
Du kan finde og læse debathæftet ’Vi udvikler Vejgaard
sammen – Debat om udvikling af Vejgaard’ samt læse
mere om processen på:
www.aalborg.dk/vejgaard

Ønsket er at udvikle Vestbyen til en grøn og levende bydel
med fokus på bæredygtig mobilitet og klimatilpasning.
Aalborg Kommune har udarbejdet et debathæfte, der har
været sendt i høring frem til den 29. maj 2019 om bydelens
udvikling.
Debatten tog afsæt i følgende overordnede emner:
• Bæredygtig mobilitet
• Rekreativ klimatilpasning
• Attraktive byrum
I fordebatperioden blev der bl.a. afholdt en ’Vestby debatdag’, hvor der var mulighed for at få en snak med rådmand
Hans Henrik Henriksen og deltage i guidede gåture.
Du kan finde og læse debathæftet ’Vi udvikler Vejgaard
sammen – Debat om udvikling af Vestbyen’ samt læse
mere om processen på:
www.aalborg.dk/vestbyen

Vi udvikler

Vi udvikler

Vi udvikler

sammen

sammen

sammen

NØRRESUNDBY

Debat
om udvikling af Nørresundby
26. april - 29. maj 2019

VEJGAARD

Debat
om udvikling af Vejgaard
26. april - 29. maj 2019

VESTBYEN

Debat
om udvikling af Vestbyen
26. april - 29. maj 2019
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Aalborg Kommune freder 3 byparker
I 2017 besluttede By- og Landskabsudvalget, at frede Skanseparken, Østre Anlæg, Kildeparken, og
Golfparken. Senere blev det besluttet, at Kildeparken ikke skulle fredes, men at der i stedet skal laves
en bevarende lokalplan.
I april 2019 har fredningsnævnet modtaget kommunens fredningsforslag for Skanseparken og Østre
Anlæg. Samtidig arbejder kommunen videre med et selvstændigt fredningsforslag for Golfparken
(Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane).
Selvom parkerne er populære, er det hele tiden fristende at bruge pladsen til noget andet. Aalborg
Kommune vokser med ca. 2.500 nye borgere om året. Derfor stiger både parkernes almindelige
benyttelse og efterspørgslen til store arrangementer. Det betyder, at flere mennesker får glæde af
parkerne, men medfører også mere slid, drift og vedligehold.
Med et konstant behov for udvidelser i Aalborg by er det samtidig fristende at inddrage parkerne –
lidt ad gangen - til andre formål.
Fredningen skal sikre parkerne som frodige grønne områder, med mulighed for rekreation og naturoplevelser.
Fredningen af Skanseparken og Østre anlæg betyder, at parkerne stort set kan benyttes af borgerne
som hidtil, men nye anvendelsesmuligheder er begrænset til parkformål. Det betyder, at der fortsat
kan afholdes større offentlige udendørs arrangementer i parkerne, derimod kan parkerne ikke bruges til bebyggelse, vejudvidelser, p-pladser OSV.
Fredningen indebærer også en overordnet regulering af parkernes anvendelse og drift. Formålet er
at forlænge de store træers levetid og begrænse sliddet på plæner og grønne arealer. Fx skal store
og tunge installationer ved afholdelse af offentlige arrangementer opstilles i parkernes særlige robustområder, og motoriseret kørsel og parkering er kun tilladt på parkernes faste kørespor. Træer
over 50 år må kun fældes af sikkerhedsmæssige årsager, og stammerne skal bevares i parkerne til
naturligt henfald, for at øge naturindhold og biodiversitet.

Sohngårdsholmsparken spejlbassin og staudehave
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Nye læringsmiljøer Vodskov Skole og Gl. Lindholm Skole
Vodskov og Gl. Lindholm skolers læringsmiljøer skal moderniseres for at sætte helt nye rammer for
læring og trivsel.
På Vodskov Skole omfatter moderniseringen indskoling, DUS, mellemtrin, udskoling og faglokaler
som håndværk og design, billedkunst og madkundskab. På Gl. Lindholm Skole handler det om læringsmiljøer for mellemtrin, udskoling, specialundervisning samt faglokaler for naturvidenskab, billedkunst og madkundskab.
Det pædagogiske personale og eleverne er på begge skoler inddraget i processen for at give optimale betingelser for læring og trivsel, så brugerne bliver mødt af et levende og varieret læringsmiljø.
På fx Gl. Lindholm Skole vil alle faglokaler og fællesrum have specialdesignede grønne endevægge
og dermed vise rummet som noget særligt. Stamlokalerne varierer med forskellige indretningsprincipper, som giver elever og personale en oplevelse af variation over skoledagen.
På Vodskov Skole arbejder man ud fra farver, så der bliver udviklet farver til skolens forskellige afdelinger. Fx bliver gangarealer og stamlokaler tonet med gennemgående varme og neutrale farvetoner,
som giver ro, mens fællesrum bliver med stærke farver, der lægger op til mere spræl.

Podcast
I Aalborg Kommune er vi stolte af vores folkeskoler, og det må verden gerne høre. 1-2 gange om
måneden sender vi et afsnit ud af vores podcast ’Noget at have det i’. Podcasten hedder det samme
som vores vision. Afsnittene handler blandt andet om ungedemokrati, digitale grænser, seksualitet
og grænser samt trivsel og fællesskaber. Der kommer hele tiden nye afsnit til.
Målet med podcasten er at inspirere andre til, hvordan man laver en god folkeskole, og samtidig åbne
op for selv at tage imod og nuancere vores viden. Mikrofonen bliver taget med ud til nogle af de tusindvis af engagerede, passionerede og begejstrede børn, unge og voksne, som er i Skoleforvaltningen. Vi vil vise verden, hvad de har at have det i, og hvordan de er med til at styrke hele forvaltningen
og vores fælles arbejde med at få alle børn til at lykkes, så godt som de kan.

Find podcasten på www.nogetathavedeti.dk/podcast
Apple - Find den i iTunes
Android - Find den i blandt andre Podcast Addict, Podbean, Podcast
Go og Castbox
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Ny Jernbane til Aalborg Lufthavn

Udvikling af Løvvangsområdet

Forbelastningen af tracé fra lufthavnen til Thistedvej blev gennemført i 2018, og i 2019 er Bane Danmark gået i gang med arbejderne
omkring Thistedvej og krydsning af Lindholm å. Der er lavet interimsvej på Thistedvej, så broarbejdet kan igangsættes, pæleramning pågår og støbearbejdet starter i slutningen af maj.

I forbindelse med projektet ’Løvvangen InBetween’ ses
der på udvikling af området efter skolens lukning. Skolen er placeret i et blandet bolig- og erhvervsområde med
rekreative grønne områder og unge- og aktivitetscenter,
børnehave, supermarked, bowlingcenter og idrætshal.

Lindholm å er flyttet mod øst, så arbejdet med ny bro over Lindholm å kan påbegyndes. Arbejderne på Thistedvej og krydsningen
af Lindholm å forventes afsluttet december 2019, hvor Thistedvej
åbnes, så man kører over jernbanen.

Der har i forløbet med konkretisering af planer for ’Løvvangen InBetween’ været afholdt flere møder med interessenter i området.
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. Der blev
afholdt et borgermøde i november 2018, med godt ca.
170 fremmødte. Som en del af projektet har der været
fokus på et nyt mødested. Der er ansøgt om udviklingsmidler til konkretisering af dette ved 'Fælles Rum' en fond
under Realdania og lokale og Anlægsfonden.
Udviklingsmidlerne forventes at kvalificere mødestedes
facetter set i forhold til afdækning af aktører, bruger, aktiviteter og indhold samt længere fremme i processen en konkretisering af husets funktioner, udtryk og materialevalg.
Forventningen er, at der etableres et nyt mødested i Løvvangen InBetweens område – enten som nybyggeri, som
tilbygning til eksisterende rammer, eller som omdannelse
- og vil skulle:
• løfte områdets fortælling,
• skabe mulighed for et nyt mødested, hvor alle kan mødes på tværs af generationer, etnicitet og interesser,
• placering af nye borgernære funktioner som læge og
sygeplejeklinik, træningsenhed, børnetandlægeklinik
mv., og
• sætte aktiviteter i gang under rammen - hvordan kan
’aktiviteter’ være med til at styrke området.
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Aalborg Øst under forandring
Fjernkøling

Region Nordjylland og Aalborg Forsyning har indgået aftale om levering af køling til Nyt Universitetshospital Aalborg fra Aalborgs første fjernkøleanlæg.
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.
Det nye fjernkølingsanlæg er mindst 5 gange mere effektivt end traditionelle elbaserede køleanlæg og kræver
mindre plads. Herudover vil der være en betydelig miljømæssig gevinst i form at 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.

Helhedsplan Kildeparken 2020
Himmerland Boligforening er godt undervejs med en ambitiøs renovering af 3 boligafdelinger med i alt ca. 1.000
boliger, tilsammen kaldet ’Kildeparken 2020’.
Helhedsplanens 1. etape var opførelse af Sundheds- og
Kvartershuset. Aktuelt pågår renovering af de sidste boligafdelinger, inkl. opførelse af ny infill-bebyggelse med
ejerboliger.
I renoveringen indgår desuden særlige udviklingsprojekter, henholdsvis en helt ny type ’erhvervsboliger’, et nyt
seniorbofælleskab samt udvikling af en ’grøn arena’ - et
centralt grønt mødested.
Renoveringen omfatter også ændringer i områdets infrastruktur, hvor blinde boligveje sammenbindes, og der
gives mulighed for at parkere tættere på boligen.
Den samlede renoveringsudgift af boligerne er beregnet
til 1,35 mia. kr. Hertil kommer investeringer i ny infrastruk-

tur og udviklingsprojekter, samt private investeringer i
nyopførelse af ejerboliger på Blåkildevej.
Nye aktiviteter
Afdelingen på Blåkildevej er færdigrenoveret, her er desuden 6 nye punkthuse, med i alt 174 private boliger, godt
på vej, og indflytningen er påbegyndt.
På Ravnkildevej og Fyrkildevej pågår renoveringsarbejder. De sidste arbejder forventes færdige i 2020, hvor
erhvervsboligerne og seniorbofælleskabet vil udgøre den
sidste etape ud mod Astrupstien.
Projektet ’Den grønne arena’ er endnu under udvikling
med støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden.
Tanken er at indrette et nyt centralt grønt mødested for
hele bydelen, i tæt tilknytning til overdækkede aktivitetsarealer.
Realisering forventes i sidste halvdel af 2020.

29

BYDELE
Kickstart Tornhøj
For at kickstarte en attraktiv og bæredygtig byudvikling i
Tornhøj-området, har Aalborg kommune med støtte fra
Realdania udfærdiget en ny helhedsplan, samt realiseret det
fysiske anlægsprojekt ’Kickstart Tornhøj’. Rammerne for
den fælles forandring er udviklet i tæt dialog med områdets
forskellige aktører og grundejere, herunder kommunens øvrige forvaltninger.
En ny lokalplan sætter rammerne for den aktuelle udbygning af Tornhøj Bydelscentrum. Området ligger centralt på
Astrupstiforbindelsen - bydelens nye hovedgade. Her forberedes aktuelt testkørsel med en førerløs bus, som forventes i drift i løbet af sommeren 2019.
Nye aktiviteter – bydelscentrum
På den tidligere Tornhøjgård-grund er Botilbuddet som den
første bebyggelse nu taget ibrug. Den øvrige del af den nye
Tornhøjgårdpark er under opførelse, 1. spadestik blev taget
den 30. april. Bebyggelsen opføres som et mix af ejer-/lejerboliger og butikker, i et samarbejde mellem Himmerland
Boligforening, Projektas A/S og Lidl Danmark A/S.
Det tidligere Tornhøjcenter er nedrevet, og et nyt byggeri er
under opførelse. Også her opføres et mix af butikker og private boliger, og den første etape med bl.a. dagligvarebutik
forventes ibrugtaget december 2019.
Anlægsprojektet – renovering af tunnel og byrum
Kickstart-anlægsprojektet blev indviet august 2018. Her
resterer nu blot færdiggørelse af grænseflader til Tornhøjgårdpark-bebyggelsen – både byrum og bebyggelse forventes endeligt færdigt i løbet af 2020.
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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.

Aalborg Universitet, Campus
Sammen med god tilgængelighed til flere transportformer,
herunder især den nye Plusbusforbindelse, 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.

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.
Formålet er at skabe et nyt byrum ved knudepunktet Bertil Ohlins Vej / Frederik Bajers Vej - med den kommende
Plusbusstation 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.

Illustration: Tegnestuen Vandkunsten
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Stigsborg
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.
Etape 1
Første etape skal være åbningstrækket for hele Stigsborg, og den skal slå tonen an for en mangfoldig og levende bydel. 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 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.
Børne- og ungeunivers
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 1.000 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.
Skolebyggeriet bliver suppleret med en børnehave og
vuggestue med plads til 160 børn i alt. Der igangsættes en
visionær proces på tværs af forvaltningerne om indholdet
og udformningen af det nye børneunivers på Stigsborg.
Byggeriet forventes færdigt i august 2023 til skolestart.
Som beskrevet under ’Service til ældre’ er der også, som
en del af første etape, planer om et plejehjem med 75
pladser.
Ny forbindelse over Limfjorden
For at skabe en bæredygtig bydel, hvor det er let at cykle, skal 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
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gangbro mellem forpladsen ved Musikkens Hus og Stigsborg-området. Der er igangsat analyser af de tekniske og
økonomiske muligheder for at etablere cykel- og gangbro, hvor broens effekter på byliv og byudvikling også undersøges.
Byudviklingsselskabet Stigsborg
Stigsborg P/S ejes delvist af Aalborg Kommune (49%) og
delvist af private investorer (51%) nærmere bestemt A.
Enggaard A/S og PFA Ejendomme. Selskabet er stiftet
med det formål at stå for realiseringen af udviklingsplanen
for 1. etape, dvs. bl.a. byggemodning og salg af byggeretter.

Stigsborg Havnepromenade
Illustration: Tegnestuen Vandkunsten

Hvad arbejdes der med lige nu?
Omdannelsen af Stigsborg er omfattende og indebærer
flere parallelle spor, bl.a.:
• rammelokalplan og kommuneplantillæg for etape 1.
forventes endelig godkendt ultimo 2019,
• forberedelse af byggemodning,
• terrænregulering og indkapsling af forurenet jord. Forventes færdig i 2020,
• kystfremrykning, dvs. opfyld og ændring af kysten.
Skitseprojekt igangsat. Efterfølgende anlægsarbejde
påbegyndes i 2020,

• visionsproces for skole, børnehave og vuggestue
igangsat. Herefter bl.a. lokalplan. Byggeri færdig i 2023,
• planlægning og udformning af Stigsparken. Etablering
påbegyndes i 2020,
• undersøgelse af mulig cykel- og gangbro over fjorden
igangsat,
• partnerskab med DGI om udvikling af fællesskaber og
aktiviteter igangsat, og
• midlertidige aktiviteter, såsom stier, grillområde og
fortællesti, etableres løbende.
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4. OPLANDSBYER OG LANDSKAB
• Udviklingsplaner for byer med særligt
vækstpotentiale
- Klarup
- Storvorde
- Svenstrup
- Godthåb
- Nibe
- Frejlev
- Vodskov
- Vestbjerg
- Vadum
- Hals
- Projekt for sport, fritid og oplevelser i Hals/Hou

•
•
•
•
•
•

Oplandsbyer
og landskab
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Byudviklingsplan for Gistrup
Landdistriktsudvikling
Landsbyklyngen Hammer Bakker
Naturprojekt Hammer Bakker
Fisketuren går til Hals/Egense
Vandløbsprojekter
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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.

Naturprojekt
Hammer Bakker

Landsbyklyngen
Hammer Bakker

Vandløbsprojekter
Gistrup

Fisketuren går til Hals

Udviklingsplaner for byer med
særligt vækstpotentiale
Landdistriktsudvikling

Udnyttelse af vækstpotentialet i de 11 oplandsbyer med
særligt byvækstpotentiale udløser 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, Vestbjerg, Hals og Godthåb. I Frejlev, Svenstrup og Vadum er arbejdet godt i gang.
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 ved fx mødesteder og byrum.
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Klarup
Pt. arbejdes der med opfølgende lokalplaner:
• Nyt boligområde ved Klarupvej (ca. 70 boliger)
Efter byudviklingsplanen er der arbejdet med disse byudviklingsprojekter:
• Legeplads og benspænd på stier
• Sikker skolevej, krydsning, samt sti
• Bymidteprojekt ved skolen og hallen, nyt mødested (3 mio. kr.)

Storvorde
Pt. arbejdes der med opfølgende lokalplaner:
• 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 bymidten følger i 2019 - 20

Svenstrup
Fordebat forud for byudviklingsplanen for Svenstrup er afholdt i februar
2019. Der har været stor interesse for byens planlægning. Der er indsendt
mange bemærkninger og mange borgere mødte op til en snak om byens
udvikling på Svenstrup Bibliotek den 7. februar 2019. Byudviklingsplanen
udarbejdes i løbet af 2019.
Pt. er der ingen igangværende lokalplaner i byen. Byudviklingsprojekter
for Svenstrup kommer i forlængelse af byudviklingsplanen.
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Godthåb
Byudviklingsplanen for Godthåb er vedtaget den 19. januar 2019. Lokalplan 6-2-105 Boliger, Døsebækparken,
Godthåb er udarbejdet sideløbende med byudviklingsplanen og vedtaget den 25. februar 2019.
Som opfølgning på byudviklingsplanen igangsættes følgende lokalplaner:
• Tostrupvej 36-38 - Omdannelse af blandet bolig- og
erhvervsområde til nyt boligområde
• Lille Volstrupvej – Planlægning for nyt boligområde
Etablering af legeplads for de mindste som nyt mødested
og forbedrede stiforbindelser gennem Zincksparken er
byudviklingsprojekter i Godthåb.

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

Der udarbejdes lokalplan for omdannelse af erhvervsområdet til boliger parallelt med byudviklingsplanen.
Efter endelig vedtagelse af byudviklingsplanen forventes
følgende lokalplaner igangsat:
• Boliger vest for den grønne grusgrav
• Boliger ved Bakkegården ved Svenstrupvej
Følgende byudviklingsprojekter er igangsat:
• Etablering af fortov ved REMA 1000 (afsluttet)
• Forbedring af stiforbindelse ved Frejlev Skolevej
• Nyt byrum langs Nibevej ved kastanjetræet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om
1,755 mio. kr. til et forsøgsprojekt om udvikling af naturog landskabskvaliteterne i byen. Projektet er igangsat, og
inspirationsfasen forventes afholdt efter sommerferien.

Nibe
Byudviklingsplanen for Nibe blev godkendt af byrådet
i foråret 2016. Siden er følgende planer godkendt, som
tilsammen giver mulighed for ca. 160 nye boliger ved:
• Koldsmindevej (Enggården)
• Skalhøje
• Nøragervej
• Skovbrynet (mindre område)
• Søndergade (mindre område)
Det forventes desuden, at der vil blive udarbejdet nye lokalplaner for boliger på henholdsvis et område ved Søndergade og ved Koldsmindevej i løbet af det kommende
års tid.
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Følg arbejdet

Vodskov

Du kan følge arbejdet og status for de igangværende
byudviklingsplaner på følgende links:

Byudviklingsplanen for Vodskov er godkendt af byrådet i
august 2018. Sideløbende med byudviklingsplanen er der
arbejdet med følgende lokalplaner:

www.aalborg.dk/Frejlev
www.aalborg.dk/Svenstrup

• Boliger ved Langbrokrovej/Højrimmen

www.aalborg.dk/Vadum
Du kan følge de enkelte lokalplaner her:
www.aalborg.dk/lokalplaner

• Boliger ved Langbrokrovej

• Boliger ved Drøvten
• Behandlingscenter i Hammer Bakker
Byudviklingsplanen vil sandsynligvis resultere i flere lokalplaner.

Vestbjerg
Byudviklingsplanen for Vestbjerg blev godkendt af byrådet i maj 2018. Der arbejdes i øjeblikket med følgende
lokalplaner:
• Centerområde, boliger og rekreativt område syd for
Mejlstedvej
• Boliger ved Irene Holms Vej og syd for Tingvej
Byudviklingsplanen vil muligvis resultere i flere lokalplaner.
Det forventes, at et forbedringsprojekt af grønt område
ved eksisterende dagligvarehandel vil blive færdiggjort
inden sommerferien 2019.
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Vadum

Projekt for sport, fritid og oplevelser i Hals/Hou

Der er afholdt fordebat og borgermøde i januar/februar
2019. Et forslag til en byudviklingsplan for Vadum forventes offentliggjort i efteråret 2019.

Der er i budgetterne for 2019 og 2020 afsat 15 mio. kr.
til sport, fritid og oplevelser i Hals/Hou-området. Byrådet
har besluttet, at disse midler skal bruges i tæt samarbejde med beboerne i området. Derfor er der på baggrund af
borgermøder nedsat arbejdsgrupper i både Hals og Hou,
samt for området mellem de to byer, til at arbejde med
konkrete projekter.

Der er i slutningen af 2017 godkendt en lokalplan på Kaj
Birksteds Vej, som giver mulighed for ca. 140 ny boliger.
Desuden er der inden for eksisterende kommuneplanrammer også mulighed for at udvikle byen med boliger på
østsiden af Ellehammersvej. I tilknytning til eksisterende
erhvervsområde kan der etableres nyt erhverv eller eksisterende erhverv kan udvide.
Sideløbende, eller i forlængelse af udarbejdelse af byudviklingsplanen, arbejdes med mulige opfølgende forbedringsprojekter for byen.

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. Pt. arbejdes der med udvikling af projekterne, godkendelser og fondsansøgninger.

Hals

Byudviklingsplan for Gistrup

Byudviklingsplanen for Hals blev vedtaget den 10. december 2018. Arbejdet med at omsætte planen til konkrete
lokalplaner og projekter fortsætter:

Udkast til byudviklingsplanen for Gistrup forventes i offentlig høring ultimo 2019. Byudviklingsplanen tager bl.a.
afsæt i at bevare havebyens struktur ved ikke at tillade
byfortætning alle steder i Gistrup, men alene i et velafgrænset område i centrum af byen. Derved opnås en
planlagt fortætning, som ikke sker tilfældige steder i byen
på individuelle parcelhusgrunde til gene for naboer og byens struktur som haveby. Rekreative- og grundvandsinteresser gør, at der kun planlægges for et enkelt nyudlæg til
boligformål nord-vest for Gistrup (ved Kronen).

• Erhverv ved Ulstedvej (gammel genbrugsstation og
arealet nord for)
• Omdannelse af Hals Camping til boliger (ca. 60 stk.)
• Lokalplan for boligområde ved Nordmandshage (4050 boliger) er igangsat
• Proces for omdannelse af Østpieren
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Landdistriktsudvikling
Siden 2007 har Aalborg Kommune udarbejdet 3 landdistriktspolitikker, som alle har været grundstenen i at sætte fokus på udvikling i Aalborg Kommunes landdistrikt.
Nuværende politik ’Landdistriktspolitik 2014-2018’ blev
vedtaget af Aalborg Byråd den 27. oktober 2014. Politikken revideres for at sikre, at landdistriktsindsatsen stadig
er tilpasset de særlige udfordringer, som gør sig gældende i Aalborg Kommune med en stærk hovedby, større oplandsbyer og et stort landdistrikt. I forbindelse med budget 2018 er der bevilget 500.000 kr. til processen for en
ny landdistriktspolitik.
Landdistriktspolitikken blev skudt i gang ultimo 2018/
primo 2019. I februar 2019 blev der afholdt kick-off møde
for den nye landdistriktspolitik i Gigantium, hvor over 250
borgere deltog. Kick-off mødet bød på oplæg af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen om landdistriktets potentialer
som bosted, og Tao Lytzen fra PixlArt om interessebaserede fællesskaber. Efterfølgende blev tre overordnede
temaer drøftet i workshops:
• Livet i landdistriktet
• Forudsætninger for det gode hverdagsliv, frivillighed
• Hvordan skabes de bedste vilkår og profilering af
landdistriktet

I marts/april 2019 blev der afholdt i alt fire lokale workshops i hhv. Gudum, Gandrup, Sebbersund og Brændskov
med ca. 155 borgere. Knap 30% af deltagerne til de lokale
workshops er forældre med hjemmeboende børn og 38%
er pensionister/efterlønnere. Knap 90% er borgere, som
er frivillige i foreninger.
Som opfølgning på den gennemførte proces blev der den
21. maj 2019 afholdt et kvalificerende møde for at kvalificere, prioritere og realitetstjekke resultater fra kick-off,
workshop samt erfaringer fra arbejdet med landdistriktsudviklingen. Mødets deltagere var eksterne kerne-interessenter, politikere samt administrative ledere fra forvaltningerne – ca. 60-70 deltagere.
I forbindelse med processen er der igangsat et evalueringsarbejde, som har fokus på virkning af større indsatser, fx puljemidler og proaktive indsatser, som fx udvikling i din by. Evalueringen er udarbejdet på baggrund af 17
fokusgruppeinterviews i geografisk og størrelsesmæssigt
forskellige byer i Aalborg Kommunes landdistrikt. 59 borgere har deltaget i disse evalueringsinterviews. Evalueringen vil sammen med et opdateret statusnotat om de
mange igangsatte projekter i den nuværende politikperiode indgå i konkretiseringen af den nye politik.
Første oplæg til ny landdistriktspolitik forventes forelagt
for Sundheds- og Kulturudvalget på møde den 26. juni
2019. Oplægget er forinden drøftet med bl.a. AKA- følgegruppe. Et egentligt høringsoplæg fremsendes til godkendelse i Sundheds- og Kulturudvalget den 27. september 2019 med en forventelig høringsperiode på 6 uger,
og efterfølgende godkendelse november i Sundheds- og
Kulturudvalget, Magistrat og Byråd.
Læs mere om 'STATUS 2019 Landdistriktspolitikken'
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Landsbyklyngen Hammer Bakker
Projektperioden sluttede i oktober 2018 med udgivelse af en strategiplan. Efter gennemførelse
af 1½ års projekt, har de deltagende bysamfund (Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Grindsted-Uggerhalne og Langholt) erfaret, at det nye samarbejde har haft så stor værdi for de involverede, at de har ønsket at formalisere samarbejdet. Den 9. april 2019 holdt Landsbyklyngen
stiftende generalforsamling. Der er nu nedsat en bestyrelse med repræsentanter fra de 6 samråd og 3 borgerrepræsentanter, der fremadrettet skal varetage den overordnede koordinering
og udvikling i samarbejdet.
Det er muligt at følge med i udvikling af 'Landsbyklyngen' på deres hjemmeside og facebookside.
www.rundtomhammerbakker.dk og facebook ’Stærkere sammen – rundt om Hammer Bakker’.
De igangsatte projekter under landsbyklyngesamarbejdet er fortsat i gang med projektudvikling, dog på forskellige stadier;
• Projekt ’De 7 haver’ - en frugthave i hver by - forventes etableret i løbet af 2.-3. kvartal 2019,
og driften vil blive varetaget af borgergrupper i hver by
• Projekt ’Hammer Bakker Ringen’ – tilgængeligheds- og mobilitetsprojekt – har i marts 2019
holdt borgerworkshop med henblik på at konkretisere mobilitetsudfordring, og arbejder
fremadrettet på at prioritere de indkomne inputs
• Projekt ’Vodskov Vandtårn’ – oplevelses- og formidlingscenter – er i gang med projekteringsarbejde i samarbejde med eksternt arkitektfirma. Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen
af 2. kvartal 2019
• Projekt ’Natur og Bevægelse’ – om brug af naturrum til motion – arbejder med at udvikle
projektet og har fokus på aktivitetsformer og etablering af et frivilligt korps af instruktører.
Projektet samarbejder med ’Bevæg dig for Livet’-projektet
• Projekt ’Hammer gode råvare’ – et projekt om at synliggøre lokalt producerede råvarer –
har afdækket behovet for nye initiativer. Gruppen har konkluderet, at producenter af lokale
råvarer har fungerende netværk og arbejder med synlighed og formidling i lokalområdet.
Projektet er på den baggrund sat lidt på standby
Sundheds- og Kulturforvaltningen følger fremadrettet samarbejdet, og støtter op om 'Landsbyklyngen' og om de igangværende gruppers projektudvikling med rådgivning og projektmidler.
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Naturprojekt Hammer Bakker
I Hammer Bakker arbejdes der med at skabe et af Danmarks mest markante naturgenopretningsprojekter, hvor mørke og tætte artsfattige nåletræsplantager omdannes til værdifuld natur. I en mosaik af løvskove og åbne landskaber med overdrev og heder kan den nordjyske natur
igen få lov at udfolde sig. Projektet skal skabe plads til naturens frie udfoldelse og tilbyde enestående oplevelser for lokale og besøgende.
Helhedsplan Hammer Bakker
Udkast til helhedsplan for området er i offentlig høring. Helhedsplanen er et planlægningsværktøj,
der forventes at danne grundlag for et samarbejde med områdets mange interessenter om Hammer Bakkers udvikling. Helhedsplanen berører et stort geografisk område og opererer på tværs af
ejerforhold og matrikelskel. Men de konkrete forslag i planen forholder sig alene til de arealer, der
rådes over i projektet. Arealerne ejes tilsammen af Den Danske Naturfond, Dansk Botanisk Forening og Aalborg Kommune.
Hammer Bakker Naturråd
I forbindelse med realisering af det ambitiøse naturgenopretningsprojekt er der dannet et Hammer Bakker Naturråd, bestående af: repræsentanter fra Aalborg Kommune, Dansk Botanisk
Forening, Klyngebysprojektet Rundt om Hammer Bakker, Lodsejersammenslutningen Hammer
Bakker, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet.
Formålet med rådet er at skabe et dialogforum, hvor gode idéer i forhold til projektet kan udvikles og arbejde med at bevare projektets lokale forankring.
Natur- og friluftsplaner
Med udgangspunkt i Helhedsplanen, indspil fra høringen og workshop med ekspertudvalg, arbejdes der på udkast til Natur- og Friluftsplaner for Hammer Bakker. I disse planer forventes tiltag såsom skovning, etablering af friluftsfaciliteter mm. konkretiseret til handlinger, der på sigt
bidrager til at gøre Hammer Bakker kendt og anerkendt i hele Danmark for sin enestående natur.
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Fisketuren går til Hals/Egense

Vandløbsprojekter

Kystfiskeriet i Aalborg Kommune er alsidigt. I Limfjorden
er specielt fiskeri efter havørred, sild og hornfisk populært, og langs Kattegat-kysten kan der desuden fanges
makrel, diverse fladfisk, multer mv.

Limfjordsrådets Sekretariat har i samarbejde med Aalborg Kommune fjernet spærringer og lavet vandløbsrestaurering i Dybvad Å, Lundby Bæk og Barmer Bæk.
Projekterne gør vandløbene bedre at leve i for alle vandløbsdyr. Desuden betyder fjernelsen af spærringerne,
at fisk kan færdes frit overalt i vandløbene. Det betyder
igen, at der samlet set bliver flere fisk i vandløbene og i
Limfjorden.

I 2018 startede Limfjordsrådets Sekretariat erhvervsudviklingsprojektet ’Fisketuren går til Hals/Egense’ under Havørred Limfjorden. I projektet identificeres de
erhvervsaktører, der har lyst til aktivt at arbejde med lystfiskerturister som målgruppe - og, i tæt samarbejde med
Visit Aalborg og netværket af erhvervsaktører, udvikles og
promoveres service- og oplevelsestilbud til lystfiskerne.
Hals/Egense er valgt som forsøgsområde pga. de enestående forhold for fiskeri efter primært havørred og et
stort lokalt engagement hos både erhvervsaktører og foreninger. I løbet af 2019 udbredes erfaringerne fra Hals/
Egense 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 Alliancen
Aalborg Alliancen er en aftale indgået i sommeren 2018
mellem Aalborg Kommune og erhvervslivet om medfinansiering af en 3. Limfjordsforbindelse og nedbringelse
af ledigheden i Aalborg Kommune.
Aalborg Alliancen har til formål at bidrage positivt til fire
essentielle parametre for kommunens og erhvervslivets
vækst og udvikling – nemlig gode rammevilkår for erhvervslivet, adgang til kvalificeret arbejdskraft, nedbringelse af ledigheden og en styrket infrastruktur gennem
anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse.
Aalborg Alliancen er en del af Aalborg Kommunes budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetforligspartierne står alle bag den indgåede aftale i Aalborg
Alliancen, som har tre hovelementer:
• 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

Siden lanceringen er det gået hurtigt fremad med interessen for at være en del af Aalborg Alliancen. Samlet er der
medio april 2019 indgået aftaler med 112 virksomheder
om at være medlem af Alliancen. Der er også blevet skabt
konkrete resultater af samarbejdet med virksomhederne i
Aalborg Alliancen, der bl.a. omfatter ordinære ansættelser,
småjobs, fleksjob, praktik, løntilskud og voksenlærlinge.
Opgaven varetages af Jobcenter Aalborg og Business
Aalborg, hvor der er nedsat en koordineringsgruppe af
medarbejdere fra Job- og Ydelsesafdelingen og Business
Aalborg. Der er endvidere ansat en alliancekoordinator,
som er den primære kontaktperson for samarbejdsaftaler med virksomhederne.
Der følges løbende op på elementerne i Aalborg Alliancen
i Aalborg Erhvervsråd og årligt i Aalborg Byråd.
Læs mere på www.aalborg.dk/alliancen

• Erhvervsdækningsafgiften forudsættes fastholdt på
nuværende niveau i perioden
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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.
I forhold til salg af grunde indeholder Aalborg Kommunes
budget for 2019-2022 store indtægtskrav for en række
navngivne projekter, ligesom der parallelt hermed er udarbejdet et prioriteringskatalog over kommunale udviklingsområder.
AK Arealer arbejder løbende med at udvikle nye arealer
og herved have mulighed for at tilbyde den type grunde,
som markedet efterspørger. I de nye boligudstykninger,
som AK Arealer har ansvaret for, håndteres regnvand, når
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det er praktisk 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 mærker generelt en øget efterspørgsel på
jord til erhvervslokalisering og større boligbebyggelser.
Lige nu arbejdes der på at supplere det eksisterende
kommunale grundsalg med nye boligudstykninger i bl.a.
Svenstrup, Godthåb, Vodskov, Gug og Nørresundby.

AK Arealer har de seneste år spillet en mere aktiv og udadvendt rolle gennem grundsalget. Dette fortsætter
i 2019 i form af:

Til byggemodning i landdistrikterne har Aalborg Byråd
med vedtagelse af budget 2018-2020 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. Der er igangsat byggemodninger i følgende byer:
Grindsted, Tylstrup, Farstrup, Mou, Langholt og Gandrup.

• dialog med erhvervslivet og udviklere på boligmarkedet om deres behov,
• aktiv markedsføring gennem aviser, internettet, Facebook, messe-deltagelse, og
• udvikling af nye typer af bebyggelser og bebyggelsesplaner i tråd med det markedet efterspørger og
kommunens egne strategier.
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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 energi
ledelse, 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.
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?

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 Store 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 (BAB), er byggerierne på vej på bl.a. Gl.
Kongevej i Nørresundby, i Svenstrup, på Fyrkildevej i Aalborg Øst, i Parkbyen ved Sohngårdsholmsvej og på Annebergvej i Vestbyen.

BAB boliger

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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Grøn Omstilling og Cirkulær Økonomi
'Gør os alle Grønnere'

Grønne Agenter

Forudsætningen for at opnå en grøn omstilling af adfærd
og forbrug blandt borgerne i Aalborg Kommune er, at borgerne inviteres til aktivt at deltage i den grønne og smarte
omstilling af Aalborg Kommune. Et aktivt engagement fra
borgerne kræver imidlertid en stor synlighed omkring og
kendskab til de smarte og bæredygtige tiltag, der foregår
i Aalborg. Aalborg Kommune har derfor igangsat kampagnen ’Gør os Alle Grønnere’, med det formål at promovere Aalborg Kommune som en grøn, smart og bæredygtig
kommune.

Aalborg Kommunes Grønne Agenter sørger for, at det er
nemt at være bæredygtig. Det sker gennem udviklingen
af grønne løsninger sammen med borgere. De Grønne
Agenter er involveret i projekter, der fremmer cirkulær økonomi, natur og biodiversitet samt klima. Grønne
Agenter arbejder først og fremmest med projekter, der
sætter mennesker i centrum og fremmer en grøn livsstil
og indstilling. Sammen med Vodskov Samråd og Aalborg
Cykelby er der etableret en låneordning for elcykler for
pendlere. Projektet har vist, at det kan lade sig gøre at
ændre transportvaner ved at stille en elcykel til rådighed i blot en måned. Således har 27 procent ændret deres transportvaner og kører i dag mere på cykel end før
forsøget. Hertil kommer at 20 procent af deltagerne har
købt en cykel efter at have deltaget i projektet. Det viser,
at rigtig mange med det rette skub, er klar til at tilegne sig
en grønnere livsstil.

Kampagnen vil i foråret fortsat være synlig på affaldskurvene i midtbyen, hvor næste fase af udrulningen af nye affaldsspande vil fortsætte. Herudover tænkes kampagnen
sammen med tiltag omkring affaldssortering i etageboliger og i boligforeninger. Kampagnen vil også være synlig
i forhold til erhvervslivet. Netværk for Grøn Detail vil have
fokus på bæredygtighed i detailhandlen og lokale virksomheder, som er medlem af Netværk for Bæredygtig Erhverv,
som også, via små videoer, vil fortælle om deres arbejde
med bæredygtighed. Desuden vil kampagnen igen i år
være synlig på Nibe Festivalen, hvor der vil blive sat fokus
på affaldssortering.

Vores fødevareforbrug og -produktion har stor betydning for vores aftryk på miljø og klima. Derfor har Grønne
Agenter startet Hasseris Enge Kogræsserforening, hvor
bæredygtig fødevareproduktion og naturpleje går hånd i
hånd. Foreningen kører nu videre på egen hånd med selvstændig bestyrelse. Erfaringerne skal bruges til at starte
lignende foreninger i Aalborg Kommune, og to nye foreninger er igangsat. De almene boligorganisationer har
stor betydning for ambitionen om at gøre det let at være
grøn i Aalborg. Derfor er der indgået flere partnerskabsaftaler med almene boligorganisationer om at fremme
bæredygtighed – blandt andet ved at øge mængden af
affald, som genanvendes i Nordjylland og dermed bidrager til at skabe 'Det Cirkulære Nordjylland'.
Grønne Agenter gør i 2019 en særlig indsats for de vilde
bier. Det kommer blandt andet til udtryk gennem opsætning af bihoteller på Egholm og uddeling af frøposer med

Grøn Agent Bihoteller
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blomsterblandinger, der er særligt gode for bier, til haveejere i områder med grundvandsinteresser. Haveejerne
opfordrers til at få større variation af planter og undgå at
benytte sprøjtegifte.
Aalborgs Grønne Agenter sætter også FN’s Verdensmål
på dagsordenen blandt børn og unge. Dette sker blandt
andet via et tæt samarbejde med AAU om projekter med
fokus på at fremme bæredygtig adfærd gennem samarbejde med skolerne om virksomhedsbesøg. På årets Nibe
Festival vil det også være muligt at blive frivillig Grøn
Agent og medvirke til at skabe en grønnere festival.

Netværk for Grøn Detail
'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, medarbejdere, produkter, affald, varelevering, kommunikation, rengøring m.m.
Bæredygtighedsscreeningen er med til at identificere
og kortlægge nye bæredygtige initiativer og hjælpe dem
til at bidrage til arbejdet med FN’s 17 Verdensmål. Derudover har medlemmerne mulighed for at deltage på
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, Nørresundby Apotek, Eatlow, Sushi Mania, Helsam og 20 butikker i Vodskov.
Indtil nu er der lavet 56 bæredygtighedsscreeninger. Der
er fundet energibesparelser på over 190.000 kWh samt
lavet projekter med brugte tekstiler, etableret nye samarbejdsaftaler, afholdt ’Grøn open By Night’ i Vodskov,
samarbejde med studerende og skabt projektet FleXskrald. Derudover har netværket været bindeled mellem
medlemmer, som ønsker nye bæredygtige løsninger og
produktions- og servicevirksomheder.

Bæredygtighedsfestivalen
– nyt navn og opsætning
Efter 'Aalborg Bæredygtighedsfestival' 2018 blev afsluttet, er der kommet flere spændende initiativer til. Navnet
er ændret til 'Bæredygtighedsfestivalen' for at markere
festivalen som Bæredygtighedfestivalén og for at åbne
op for flere deltagere fra hele Nordjylland samt besøgende fra hele Danmark.
Festivalen er desuden kortet ned fra en uge til 4 dage
for at gøre festivalen mere intens og gøre ’braget’ endnu
større. Bæredygtighedsmarkedet med de mange stande
er til gengæld forøget til to dage efter ønske fra tidligere
års deltagere. Vi udvikler desuden videre på Grøn Havnefront fra 2018 til et Grønt Uddannelsesrum, hvor gymnasiale uddannelser inviteres ind til en dag i bæredygtighedens og verdensmålenes tegn. Programmet er skiftet
delvist ud fra trykt program til program i app.
Så der er mange spændende nyheder til dette års Bæredygtighedsfestival kombineret med en øget interesse fra
omverdenen.
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FleXskrald
'FleXskrald' er et direkte output af de bæredygtighedsscreeninger, der er fortaget i Netværk for Grøn Detail. Her blev det identificeret, at ikke alle butikker, kontorer og restauranter har en affaldsløsning hos et privat affaldsselskab. Flere kører selv deres pap og plastik
på genbrugspladsen, og nogen smider det i restaffaldscontaineren. Salling og Føtex har
derimod store pap og plastpressere, som ikke udnytter deres kapacitet fuldt ud.
Huset Venture Nordjylland, Rezycl, Aalborg Universitet og Center for Grøn Omstilling dannede et partnerskab og søgte penge igennem Erhvervsstyrelsen til projektet FleXskrald.
FleXskrald er en afdeling i Huset Venture Nordjylland, som tilbyder afhentning af pap og
plastik på abonnement. Afhentningen forgår i eldrevne køretøjer af fleksjobbere, som kører
det over til Salling og Føtex. Formålet med projektet er, at få genanvendt så meget pap og
plastik som muligt, mindske CO2 i Aalborg midtby og samtidig beskæftige fleksjobbere.
FleXskrald bidrager også til FN’s 17 Verdensmål, hvor især mål nr. 8, 11, 12, 13 og 17 er i fokus. Til en start afhentes der kun pap og plastik, men FleXskrald er også åben for at kigge
ind i nye fraktioner såsom tekstiler, flamingo, flasker m.m.
Projektet løber i 3 år og på nuværende tidspunkt er der allerede 8 abonnenter, som er en
del af FleXskrald. Der er en målsætning om at have 50 abonnenter, når projektet slutter
den 31. december 2021.
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Bæredygtig turisme
Turismen er i vækst i Aalborg, og der er i øjeblikket ca.
4.500 arbejdspladser i turismesektoren i hoteller, restauranter, kultur – og oplevelsescentre og events. Turisme
har et relativt stort klimaaftryk i form af transport med
fly, skib og bil, stort forbrug af mad og drikke, energi- og
vandforbrug og stor produktion af affald, både når det
drejer sig om erhvervs- og om ferieturisme.
Aalborg Kommune har derfor i samarbejde med Visit Aalborg, AKKC, Nordjysk Mad og Turisme, Netværk for Bæredygtigt Erhverv og Netværk for Grøn Detail påbegyndt
en indsats for øget bæredygtighed i turismesektoren, og
for at Aalborg på en europæisk skala bliver en af de mest
bæredygtige turistdestinationer.
Indsatsen omfatter bæredygtighedsscreeninger af virksomheder, hvor virksomhederne får afdækket deres potentiale for bæredygtighed – foreløbig er der 15 virksomheder, som har fået en screening. Indsatsen omfatter også
netværksaktiviteter for virksomhederne, ligesom virksomheder indgår i kampagner for at gøre os alle grønnere.
Både i Aalborg og i mange af oplandsbyerne, er der mange events i form af musikfestivaler, sportevents, open
by nigth, Karneval, Tall Ships Races osv., og der gøres en
særlig indsats for, at de mange events frem over får en
mere grøn profil ved at begrænse og sortere affald, mindre forbrug af engangsprodukter, mere lokal, økologisk,
plantebaseret og sæsonbestemt mad og drikke og et
mindre spild.
Turismeindsatsen omfatter også fremme af natur- og
økoturisme, herunder er der planer om at opføre 5 vandsheltre ved Egholm, som evt. senere flyttes til andre steder i Limfjorden. Sheltrene opføres i bæredygtige mate-

rialer og kan bruges til overnatning, udflugter, leg og læring, og vil fremme en turismeform i balance med naturen
og med et lavt klimaaftryk.
Der er i alle indsatser fokus på at involvere gæsterne, så
de i høj grad også tager bæredygtighed med hjem som en
del af egen adfærd.

Netværk for bæredygtigt byggeri i Aalborg
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.
Cirkulær økonomi er fortsat et særligt fokusområde i NBE
Byg. Der er igangsat et projekt for forbedret affaldssortering på byggepladser, der har til hensigt at understøtte
cirkulær ressourceoptimering og genanvendelsespotentialer. Der er i første omgang fokus på plastfraktioner.
EU Interreg-projektet om bæredygtigt offentligt byggeri,
Green Building A-Z, har afholdt flere aktiviteter i tæt samarbejde med NBE Byg, som virksomheder og kommuner
har deltaget i. Der har været fokus på totaløkonomi i det
offentlige byggeri, samt et fokus på, hvordan kommunerne kan stille krav til cirkulær økonomi i udbudsmaterialet.
Projektet løber indtil august 2019.
NBE Byg står fra 2019-2020 i spidsen for ét af de 10 innovationsforløb i projektet 'Cirkulær Innovation i Partnerskaber' – her vil fokus være på at samle virksomheder,
som igennem samarbejde kan bidrage til cirkulære løsninger indenfor byggeriet.
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Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling
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.
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.

Det Cirkulære Nordjylland
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
(NBE) har lanceret Det Cirkulære Nordjylland, som er hele
Nordjyllands fælles fortælling om en kurs, der skal styrke
den nordjyske vækst og innovation, samt gavne den sociale og miljømæssige bæredygtighed. Aalborg Kommune er særdeles engageret i dette samarbejde, hvor samtlige nordjyske kommuner og erhvervscentre er med, samt
Aalborg Universitet.

Overordnet arbejdes der med to spor:
Spor 1 handler om at skabe ressourceloops i Nordjylland.
Det betyder, at affald fra virksomheder og borgere skal
indgå i loops, hvor det kan genanvendes som råstof af andre virksomheder i regionen.
Spor 2 fokuserer på at aktivere affaldet fra borgerne. Dvs.
at vi på genbrugspladserne skal indsamle/sortere, så det
bliver nemt for de nordjyske virksomheder at aftage affaldet som ressource.
Det Cirkulære Nordjylland er et godt eksempel på, hvordan Aalborg Kommune i partnerskaber med andre aktører, kan fremme den cirkulære økonomi ved at skabe
lokale ressourceloops.
Screeninger i små og mellemstore virksomheder
NBE har i 2018, via det EU finansierede projekt Bæredygtig Vækst, gennem energi- og ressourceeffektive SMV’er
foretaget 18 bæredygtighedsscreeninger af virksomheder i Aalborg Kommune. Formålet med screeningerne er
at give virksomheden input til mulige miljøbesparelser og
grønne forretningsmodeller.
På virksomhederne er der fundet årlige CO2 besparelser
på ca. 650 ton – svarende til 45 husstandes årlige CO2 udledning og 2.110.120 kWh – svarende til 602 husstandes årlige elforbrug. Derudover er der fundet tæt på 18.000 ton
ressourcer, som enten kan reduceres i indkøb,eller genanvendes - i stedet for at ende til forbrænding eller deponi.
Alt i alt har bæredygtighedsscreeningerne vist, at der stadig er meget store miljøbesparelser at komme efter i de
nordjyske virksomheder – som også kan gavne bundlinjen!
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Cirkulær Innovation – Nyt projekt til 20 mio. kr.
Det seneste projekt i NBE handler om cirkulær innovation i små og mellemstore virksomheder, og er den del af
indsatsen indenfor ’Det Cirkulære Nordjylland’, som er en
BRN satsning. Der er bevilliget 20 mio. kr. fra regionalfondsmidlerne til projektet. Der er behov for nytænkning
og udvikling for lokalt at udnytte jobpotentialerne i den
cirkulære økonomi.
Projektet har fokus på 10 konkrete innovationspartnerskaber indenfor biomasse, plast, turisme, produktion,
byggeri og tekstil. Forløbene understøttes af AAU, som er
videnspartner i projektet. Ud over NBE og Aalborg Kommune, så deltager 6 nordjyske kommuner/erhvervskontorer aktivt i projektet. Igennem et par år arbejdes tæt
sammen med virksomhedernes nye ideer til at udnytte
nogle forretningsmæssige muligheder. Projektet er baseret på et tæt partnerskab – blandt andet på tværs af brancher for fx at kunne bruge forskellige restfraktioner på en
bedre måde til fordel for Nordjylland og virksomhederne.
Læs mere om projektet på nben.dk/ydelser/projekter/
cirkulaer-innovation-i-partnerskaber
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Miljø- og energiplanlægning

Spildevandsplan

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 - Spildevandsplan 2016-2027 - er godkendt af Aalborg Byråd den
13. juni 2016. Spildevandsplanen fastsætter de overordnede rammer for håndteringen af spildevand i Aalborg
Kommune.

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 den 22. april 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.
Herudover er der igangsat en revision af Aalborg Kommunes Energistrategi. Målet er, at Aalborg Kommune skal
være fossilfri i 2050. Revision af Energistrategien forventes afsluttet i efteråret 2019.

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 til og med 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 i
løbet af første halvdel 2019.
I første kvartal 2019 er arbejdet med en generel revision
af spildevandsplanen igangsat. En ny spildevandsplan forventes at blive sendt i offentlig høring i første halvdel af
2020, og med endelig politisk vedtagelse i anden halvdel
af 2020.
Spildevandsplanen kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk
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Vandforsyningsplan

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

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.

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 Aalborg Kommunes voksende befolkning.

Det er målet at sikre, at
• 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, og
• 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 og kan findes på www.aalborg.dk. Vandforsyningsplanen revideres i 2019.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal sikre, at forsyningen med drikkevand kan ske på grundlag af rent og urenset grundvand.
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.
Indsatsplanerne kan ses på www.aalborg.dk.
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Nedgravede containere i tætbyen

Frigøre arealer og mindre affald på fortove og veje

I slutningen af 2018 begyndte Aalborg Forsyning etablering af ca. 1.000 nedgravede containere i tætbyen, der skal
udskifte alle containere fra baggårdene fra private boliger
og småerhverv. Projektet løber over 5 år, hvilket svarer til,
at der skal etableres ca. 4 nedgravede containere hver uge.

Ved at fjerne containerne fra baggårdene bliver der frigjort areal, der kan bruges til rekreative områder, som fx
legeplads, grillområde eller cykelparkering. Flere steder i
tætbyen slipper man også for, at viceværterne stiller affaldet frem på fortovet op til afhentningsdagen, hvilket
er til gene for beboerne, og er en kilde til skadedyr, som
måger og rotter. Der er desuden den sidegevinst ved at
affaldet kommer ned under jorden, hvor der en naturlig
køling, at lugtgener reduceres på varme dage.

Projektet har tre overordnede formål
Mindre kørsel og sparet CO2
De nedgravede containere indeholder hver 5 m3 affald,
hvilket indebærer, at kørslen kan reduceres set i forhold
til den nuværende indsamling af affald. Desuden bliver de
nedgravede containere kun tømt, når de er fyldte. Dette
sker ved SMART affaldsindsamling, hvor der i hver container er monteret en sensor, der registrerer, hvornår
containeren er fyldt. Dermed bliver de nedgravede containere fremadrettet kun tømt, når de er fyldte, hvormed
antallet af kørte km kan reduceres.

N

Bedre sortering
De nedgravede containere bliver etableret i affaldsøer,
hvor der som minimum er 3 nedgravede containere, med
mulighed for at aflevere restaffald, papir/pap, plast/metal, flasker/glas, minielektronik og batterier. Ved at borgerne har mulighed for at aflevere alle affaldstyperne ved hver
affaldsø, så er erfaringen, at der opnås en bedre sortering.
Foreløbige erfaringer
De foreløbige erfaringer er, at byens borgere generelt
tager rigtigt godt imod den nye ordning, og de er glade
for at få affaldscontainerne væk fra baggårdene. Det har
også vist sig, at den nye ordning medfører bedre og øget
sortering af affaldet.
Arbejdet er godt i gang i Ø-gadekvarteret, som inden udgangen af 2019 er fuldt etableret. På samme tid bliver der
etableret nedgravede containere i flere fællesprojekter,
fx Budolfi Plads og Ågadeområdet i midtbyen.
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Affaldsplan
Affaldshåndteringen tager udgangspunkt i en bæredygtig materialehåndtering, som sikrer, at
ressourcerne bliver i kredsløbet så længe som muligt. Aalborg uden affald, som er kommunens
affaldshåndteringsplan, er ved at blive revideret, og der har været afholdt kickoff-møder med
interne og eksterne parter, for at sætte processen i gang.
I 2016 etablerede Aalborg Kommune det første anlæg i Danmark, som sikrer lokal kapacitet
på Reno-Nord til at sortere plast/metal indsamlet ved husholdninger 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.
Øget indsats omkring direkte genbrug
For at understøtte en omlægning til cirkulær økonomi arbejdes der med nye partnerskaber på
tværs af værdikæderne, samt med nye metoder til ressourcehåndtering. Det testes, hvordan
udvælgelse af produkter til livstidsforlængelse og direkte genbrug, udvalgt af aftagerne direkte
på genbrugspladserne, kan sikre maksimal værdi. Disse tests danner grundlag for organisering
af indsamling og videre håndtering af ressourcer i relation til fremtidens genbrugsplads, der
skal understøtte en omlægning til cirkulær økonomi.
Flere nordjyske SMV-virksomheder, der arbejder med bæredygtige produkter og istandsættelse, indgår i samarbejdet. Der arbejdes blandt andet med cykler, hvidevarer, plast og læder.
Som en del af indsatsen omkring direkte genbrug øges samarbejdet med de almennyttige organisationer, der sælger og håndterer genbrugsgenstande. Det sker dels via et øget samarbejde omkring indlevering og håndtering af genbrugsgenstande fra genbrugspladserne, samt via
en ressourcehal, hvor materialer udveksles og udtages til brug for produktion i SMV-virksomheder. I dette samarbejde medvirker GPS'en Sundsholmen, under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, også aktivt.
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