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INDLEDNING
Dette materiale er lavet som en indbydelse til en dialog om en ny bydel –
fortrinsvis målrettet fremtidens erhvervsvækst i spinoff med AAU, UCN,
Supersygehuset, NOVI, Aalborg Havn m.fl. Materialet indeholder nogle
besvarede emner og en række ubesvarede. De sidste fordi, at der er brug
for at indbyde alles kompetencer, i at skabe et visionært område med
fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. Det 60 ha store areal rækker til
en vækst langt ud i fremtiden – men Aalborg er et af de få steder, hvor der
ikke findes en plan for byudvikling omkring Supersygehuset. Derfor skal
materialet indgå som et input i Aalborgs Planstrategi 2019.
Projektmaterialet er lavet som en præsentation. Første del omhandler
resultatet af kommunens vision om at skabe byliv og kvalitet samt
kommunens vision for den fremtidige erhvervsvækst. 2. del omhandler det
aktuelle projekt.
Ønsker man mere indblik i projektmaterialet vil nedennævnte resumé give
et overblik, medens de efterfølgende sider giver et grundigere indblik i de
enkelte emner. Bagerst er der placeret nogle bilag som behandler relevante
fokusområder for arealet.
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RESUME
Aalborg Ø er en vision om at skabe en ny bydel målrettet fremtidens erhverv
i et innovativt fællesskab med spin off til Supersygehuset, universitetet,
NOVI, UCN, Teknisk Skole, erhvervslivet i hele Aalborg Øst og Aalborg Havn.
Bydelen skal tilpasses FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Her kan
erhvervslivet udleve deres bæredygtige ambitioner i samspil med handel,
service og beboelse. En ”Smart City”, hvor erhverv, service og beboelse giver
gensidig glæde.

medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse. Aalborgs Ø’s placering ved
+BUS linjen skal sikre denne et større kundegrundlag.
Aalborg Ø skal være et supplement til NOVI’s og Aalborg Havns
målgrupper. Den tunge industri er forbeholdt Aalborg Havn og videns
firmaerne holder til i NOVI. Når NOVI bliver for lille, for det enkelte firma,
eller lokalbehovet ændres er Aalborg Ø stedet, hvor de kan forsætte deres
vækst. I Aalborg Ø mødes den akademiske- med den praktiske verden.

Det 60 ha store areal er en forlængelse af erhvervsområdet i 9220 og vil
være en naturlig afslutning af byen mod det åbne land. Visionen er at skabe
et vækstcenter, hvor man er samlet og kan trække på hinandens viden. Her
kan man markedsføre sig som en samlet ”Klynge” overfor arbejdskraft og
investorer.

Det er visionen at bydelen skal markedsføre Aalborg som en visionær
erhvervskommune på nationalt og internationalt plan så man kan fastholde
og udbygge Aalborg som et attraktivt område at investere i.
Det offentlige investerer i at udbygge det ca. 80 ha. store hospitalsareal.
Det er visionen, at det private skal investere på et lignede areal over tid i
Aalborg Ø og på de øvrige naboarealer til Supersygehuset.
For at underbygge denne vision udlægges der i Hillerød et 300 ha. stort
erhvervs- og boligareal omkring det nye sygehus. I forhold til sygehusets
areal på 30 ha er det en faktor 10.

De næsten 1 million årlig besøgende på Supersygehuset kan benytte en
række serviceformål, handel, restauranter, klinikker m.fl. i lighed med
områdets brugere. Dette område bliver et knudepunkt og mødested for
bydelens mennesker sammen med pendlerparkering.
Det er visionen, at der kan være boliger og institutioner i bydelen. Først og
fremmest boliger målrettet Supersygehuset, universitetet og UCN, men der
skal også være mulighed for bæredygtige boliger, der på kanten til det åbne
land kan være selvforsynende.

I Danmark etablerede Lyngby-Taarbæk Kommune Vidensbyen i 2012.
Denne er en fin reference til Aalborg Ø på vision og målsætning. Her kan vi
lære noget, og med Aalborgs gode traditioner for samarbejde på tværs af
offentlige og private interesser er målsætningen at skabe et endnu bedre
resultat.
Det 60 ha. store areal har volumen til erhvervsvækst langt ud i fremtiden.
Muligheden for at underbygge allerede igangsatte initiativer og
målsætninger skal skærpe motivationen – ”Vi gør det vi siger”.

Aalborg Ø skal være det fysiske tiltag, der følger op på Business Aalborg
vision om at skabe 20.000 flere arbejdspladser og 3000 flere virksomheder
inden 2030. Begge dele skal skabe værdier svarende til kommunens
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NATIONAL OG INTERNATIONAL
HÆDER OG PRISER TIL AALBORG BYGGERIER

•

Byplanprisen for Aalborg Havnefront

•

City People Light Award til Aalborg Havnefront

•

Architizer A+ Awards for Vestre Fjordpark

•

Betonelement-Prisen til Himmerlands ungdomsboliger på Eternitten

•

Årets Byggeri i DK til Himmerlands afd. 19 i Aalborg Ø

•

Architecture of Necessity til Himmerlands afd. på Sallingsundvej og Tambosundvej

•

Matilde Baffa Ugo Rivolta European Architecture Award for Himmerlands Magisterparken.
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”MÅLET ER, AT AALBORG KOMMUNE SKAL FÅ NATIONAL OG
INTERNATIONAL HÆDER OG PRISER FOR ET VISIONÆRT ERHVERVSOMRÅDE!”
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MÅLSÆTNING
FRA BUSINESS AALBORG, KOMMUNEN M.FL.

•

+ 20.000 flere arbejdspladser frem til 2030

•

+ 3.000 flere virksomheder frem til 2030

•

Fastholde de færdiguddannede i byen ved at skaffe dem arbejde

•

Bringe de ledige i arbejde – især Aalborg Kommunes mange akademikere

•

Skabe arbejdspladser svarende til værdien af kommunens medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse

•

Mangel på visionære og bæredygtige erhvervsområder må ikke være en hindring for at opfylde
ovennævnte mål.
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HVAD GØR DE ANDRE STEDER?
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•

I Herning ved Gødstrup Hospital udvikles et service-, handels-, bolig- og erhvervsområde
(80.000 kvm. bygningsmasse + et senere erhvervsområde
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•

I Avedøre planlægges ”Visionære Holme” (er planlagt til at rumme ca. 380 virksomheder og 70 ha. naturområde)
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•

I København planlægges Lynetteholmen (2,5 til 3 mill. kvadratmeter bolig og erhverv)
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LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY
FREMTIDENS VIDENS- OG UNIVERSITETSBY

Lyngby-Taarbæk Vidensby er en privat forening med foreløbig 84 private

Centralt i Vidensby-partnerskabet er syv faglige netværk,som er

virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommune og

sammensat på tværs af erhvervsliv, uddannelse og kommune. I

boligorganisationer som medlemmer. Visionen er at udvikle Lyngby-

netværkene udvikles nye samarbejdsformer og projekter, som skaber

Taarbæk til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de

synlige og mærkbare resultater for både virksomheder, medarbejdere,

bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab.

borgere, studerende, handlende og andre, der har deres gang i byen.

Gennem et målrettet og ambitiøst partnerskab har Vidensbyen siden

Visionen er at gøre Lyngby-Taarbæk til:

stiftelsen i 2012 skabt grundlaget for et universitetsnært erhvervs-

•

og vækstcenter med DTU som ’driver’ – et såkaldt ’Innovation

forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse

District’ – som ikke er set før i Danmark. Universitetsområdet og

•

Et centrum for udvikling af videnstunge erhvervsklynger

centrum af Lyngby bliver udbygget med nye virksomheder, boliger og

•

Et international knudepunkt for arbejdskraft, kultur, handel og byliv

uddannelsesinstitutioner, ligesom Vidensbyen har et stærkt fokus på

•

Et levende laboratorium for bæredygtig by- og erhvervsudvikling

byliv, iværksætteri, internationalisering, trafik samt nye intelligente og
bæredygtige løsninger.
side

12

En af Europas førende videns- og universitetsbyer med et

LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY
VIDENSBYENS 12 MÅLSÆTNINGER

VIDENSBYEN skal bidrage til at;
1. Fastholde DTUs position som et af Europas førende tekniske
universiteter bl.a. gennem tætte erhvervssamarbejder og brobygning på
tværs af sektorer.

7. Udvikle Kgs. Lyngby til en levende Universitetsby med et attraktivt
byliv, kultur-og fritidstilbud samt et spændende handelsliv.
8. Etablere markant flere boliger til internationale og danske forskere,
specialister og studerende i det centrale Lyngby.

2. Skabe mindst 20% flere vidensarbejdspladser og -virksomheder
i Lyngby-Taarbæk i 2020, bl.a. gennem etablering og udvikling af
erhvervsklynger.

9. Tiltrække og fastholde internationale vidensarbejdere, forskere og
studerende, bl.a. via internationale skole- og dagtilbud, borgerservice,
mentorordninger, kultur- og fritidsaktiviteter samt et attraktivt
foreningsliv.

3. Etablere og udvikle et universitetsnært erhvervs- og vækstcenter ved
DTU.

10. Udvikle bæredygtige trafikløsninger, skabe yderligere byfortætning
og fokus på byrumsudvikling.

4. Fremme tværgående samarbejder mellem skoler, virksomheder,
uddannelses- og forskningsinstitutioner, så Lyngby-Taarbæk
kan udbyde landets bedste rammer for undervisning særligt i de
naturvidenskabelige fag.

11. Gøre Lyngby-Taarbæk til udviklings- og testlaboratorium for nye,
grønne og bæredygtige teknologier bl.a. ved at tiltrække relevante
vidensvirksomheder og gennem OPI samarbejder.

5. Udvikle inkubationsmiljøer på alle skoler og uddannelsesinstitutioner
med fokus på virksomhedssamarbejde. Resultaterne skal kunne aflæses
bl.a. på en stigning i antallet af nystartede virksomheder i kommunen.

12. Skabe et centralt kraftcenter for samarbejde i regionen ved at bygge
bro mellem lokale og regionale aktører.

6. Øge andelen af unge i kommunen, der gennemfører en
ungdomsuddannelse, videreuddanner sig og kommer i beskæftigelse.
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VISIONEN 1/5
Visionen er at skabe en ny bydel målrettet fremtidens erhverv i et innovativt
fællesskab med spin off til Supersygehuset, Universitetet, NOVI, UCN,
Teknisk Skole, erhvervslivet i hele Aalborg Øst og Aalborg Havn.
Det 60 ha store areal er en forlængelse af erhvervsområdet i 9220
og vil være en naturlig afslutning af byen mod det åbne land.
Bydelen skal tilpasses FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.
Her kan erhvervslivet udleve deres bæredygtige ambitioner
i samspil med handel, service og beboelse.
En ”Smart City”, hvor erhverv, service og beboelse giver gensidig glæde.
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VISIONEN 2/5
Visionen er at skabe et vækstcenter, hvor man er samlet
og kan trække på hinandens viden.
Her kan man markedsføre sig som en samlet ”Klynge”
overfor arbejdskraft og investorer.
Her er der synergieffekter mellem iværksætteri,
finansiering og produktion.
Her kobles teori og praksis mellem den
akademiske verden og erhvervsuddannelserne.
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VISIONEN 3/5
Det er visionen, at de næsten 1 mill. årlig besøgende på Supersygehuset (NAU)
kan benytte en række serviceformål, handel, restauranter, klinikker m.fl.
i lighed med områdets brugere.
Her er der åben 24-7 / 365 dage om året.
Dette område er et knudepunkt og mødested for
bydelens menneskersammen med pendlerparkering.
Det sidste skal understøtte +BUS og samkørsel –
vigtige elementer i fremtidens trafikstruktur.
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VISIONEN 4/5
Det er visionen, at der kan være boliger og institutioner i bydelen.
Både Supersygehuset, AAU og UCN har brug for boliger
til turnus personale og forskere – en slags ”Plug & Play boliger.
Men der skal også være mulighed for bæredygtige boliger,
der på kanten til det åbne land kan være selvforsynende.
Det er visionen, at bydelen skal markedsføre Aalborg som en
visionær erhvervskommune på nationalt og internationalt plan.
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VISIONEN 5/5

Det offentlige investerer flere milliarder i det nye hospital.
Det er visionen at det private skal investere et lignede beløb over tid.
Det 60 ha. store areal har volumen til erhvervsvækst langt ud i fremtiden.
Realiseringen skal trække på Aalborgs gode traditioner for
samarbejde på tværs af offentlige og private interesser.
Muligheden for at underbygge allerede igangsatte initiativer og
målsætninger skal skærpe motivationen – ”Vi gør det vi siger”.
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LOGO

AALBORG

Ø af LYS
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LÆRING

Ø

KULTUR

Ø
Ø

HANDEL

Ø

VIDEN

ERHVERV

Ø

INNOVATION

Ø

BOLIG

Ø
side

21

FLAG
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PORTAL / KENDETEGN 1

InnovationØ
LæringØ

ErhvervØ

KulturØ

VidenØ

HandelØ

BoligØ

VELKOMMEN TIL EN Ø AF LYS
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WEBADRESSE DANSK

www.aalborgø.dk
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KONTEKST AALBORG

AALBORG
HAVN

SUNDHEDS-OG
KVARTERSHUSET
TORNHØJ
NORDJYSKE

GIGANTIUM

PROJEKTOMRÅDE
AAU

NAU

KILDE: ERHVERVSOPLÆG FRA AALBORG BUSINESS
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KONTEKST AALBORG ØST
Lillefingeren danner rum for de store udfoldelser, hvad enten det
er en løbetur eller golfdyst i den gamle Golfpark, en håndbold- eller
ishockeykamp i Gigantium eller en koncertoplevelse samme sted. Det hele kan
kombineres med en overnatning på Scandic Hotel.
Ringfingeren er den nye by og den midlertidige by. Langs Alfred Nobels
Vej er der boliger for nye målgrupper og i Campus området boliger til
AAU’s ansatte – både de faste og de midlertidige ansatte. Det er et trafikalt
knudepunkt - både den for biler og den for cyklister. Her er et byområde under
udvikling med Nordjyske Medier og Universitetet som ankerpunkter. Her er

AALBORG
HAVN

eksponering og informationer til overflod.
Langfingeren er landsbyerne Øster Sundby, Nørre Tranders, Sønder

EN

Tranders og de grønne strøg der imellem. Universitetet er tænkt i

RD

samme struktur - her har man følelsen af at være på landet tæt på byen. De

VE

to Tranders-landsbyer med hver deres middelalderkirke daterer sig tilbage til

TEN

TIL

1100-tallet. Tranders betyder ”Næsset med tranerne”.

strategiplanens aktiviteter. For at styrke trafikkorridorens kundegrundlag
skal der sikres nem adgang til de ca. 12.500 indbyggere, der bor på den
nordlige side af Universitetsboulevarden. Det kan sikres via en forlængelse af
de selvkørende busser på Astrupstien videre over Universitetsboulevarden til
+BUS linjen. City In Between nævner en mulighed for en bro i samme bredde
som en faunapassage over Universitetsboulevarden.

GIGANTIUM

+BUS

AAU
NAU
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Trafikkorridoren for kollektiv trafik, +BUS, er håndens ”Livslinje” til

VISION AALBORG ØST

universitetet, UCN, Smedeskolen m.fl.. Her sker Aalborgs erhvervsudvikling.

T

på havnens virksomheder, i vindmølleindustrien, på sygehuset, på

DEPA
RKEN

Tommelfingeren er et erhvervsbånd med store arbejdspladser bl.a.

BY/K
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G
/
IUM

bydelens naturlige centrum.

SUND

idrætshaller og en boligmasse, hvor der i dag bor mange børn. Tornhøj er

NE
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F

Samtidig er det også her, at der er fokus på børnene med to skoler, boldbaner,

EEP IN/CO
L
S
/
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N

EN

sundhedshus i Kildeparken, institutioner og fysiske aktivitetsmuligheder.

LLEGE

Pegefingeren er det nye centrum for sundhed med nyt Supersygehus, et
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Projekt:

Erhvervsbyen

Tegn nr.:

K01_H0_T

TEKNISKE BILAG
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TEKNISKE BILAG
Universitetsboulevarden
Klarupvej

Serviceby

Projekt:

E5
KOT

KOT

E7

Erhvervsbyen

Højder
Hadsund Landevej 9220 Aalborg Øst
Oplægsskitse

Tegn nr.:

Sign:

Godkendt af:

Mål:

Dato:

K01_H5_N24
Author
Approver
1 : 7000
06/21/19

K01_H5_N23
Author
Approver
1 : 7000
06/20/19

TERRÆN
H5_N24

Sag nr:

Emne:

Lokalitet:

Fase:

arkitekterne
BJØRK & MAIGÅRD ApS

Tegn nr.:

Sign:

Godkendt af:

Mål:

Dato:

LAR

Bygherre:

Erhvervsbyen

LAR Principper
Hadsund Landevej 9220 Aalborg Øst
Oplægsskitse

Gasværksvej 30C, 2. sal • 9000 Aalborg • tlf: 98 16 88 66 • www.bjork-maigaard.dk

Projekt:

Sag nr:

Emne:

H5_N23

TRAFIK

Lokalitet:

H5_N22

K01_H5_N22
Author
Approver
1 : 7000
06/20/19

H5_N21

K01_H5_N21
Author

de 400 kV jordledninger overgår til luftledninger.

Fase:

Tegn nr.:

Sign:

Godkendt af:

Mål:

Dato:

Tegn nr.:

Sign:

I det sydlige område er der placeret et transformeranlæg, hvor

Tekniske anlæg | 1 : 7000

arkitekterne
BJØRK & MAIGÅRD ApS

Egnsplanvej

Bygherre:

Erhvervsbyen

Trafikprincipper
Hadsund Landevej 9220 Aalborg Øst
Oplægsskitse

Hospitalsbyen

Gasværksvej 30C, 2. sal • 9000 Aalborg • tlf: 98 16 88 66 • www.bjork-maigaard.dk

Projekt:

Sag nr:

Emne:

Lokalitet:

Fase:

arkitekterne
BJØRK & MAIGÅRD ApS

Bygherre:

Erhvervsbyen

Gasværksvej 30C, 2. sal • 9000 Aalborg • tlf: 98 16 88 66 • www.bjork-maigaard.dk

Projekt:

Sag nr:

BINDINGSKORT - TEKNISKE ANLÆG

Hovedindgang

Med de skønsmæssige 1 million besøgende til SupersygehusetLAR Principper | 1 : 7000
Håndtering af regnvand gøres til et rekreativt og værdiskabende Terræn | 1 : 7000Terrænkote varierer fra 3 til 7,5. Middelkoten er 4-4,5. LAR

Trafikprincipper | 1 : 7000

og et fuldt udbygget Aalborg Ø er der foretaget nogle

element i Aalborg Ø. Det lavest liggende område (kote ca. 3)

området i Aalborg Ø vil danne en biotop, der giver dyrelivet

overordnede trafikvurderinger.

udlægges til engarealer og sø med et blivende vandspejl.

gode betingelser. Det sidste var et stort ønske i City in Between

Parallel med Hadsund Landevej er der placeret en

Aalborg Ø generer skønsmæssig en ÅDT på ca. 15.000 biler ved

Principielt skal LAR området tilbageholde regnvandet og udlede

naturgasledning. For at reducere trykket i denne laves der en

en fuld udbygning. Til området foreslås der en 3 indkørsler.

det til Landbækken via vandbremser. Det udlagte LAR areal er

regulatorstation i arealets sydlige område.

Mod syd etableres et 4. ben ind fra rundkørslen ved

ca. 65.000 kvm.

Strukturplanen tilpasses dette anlæg og luftledningerne.

materialet.

Egnsplanvej. Ligeledes etableres der et 4. ben ved
Det vurderes senere, hvorvidt den nord/syd gående gasledning

hovedindgangen til Supersygehuset og ved Servicebyen. At

skal omlægges.

etablere det 4. ben er for rundkørslens vedkommende en
vurdering af restrummeligheden og i de 2 lysregulerede kryds til

Fjernvarme transmissionsledning

Supersygehuset er det et spørgsmål om acceptable ventetider

Naturgas fordelingsledning

og retningsprioriteringer. Det er ikke ukompliceret, men ved

Naturgas transmissionsledning

en sammenligning med f.eks. det mest belastede strækning i

Spildevand / fællesvand

City Syd skønnes trafikmængden at være sammenlignelig. Her

Eksisterende 400 kV højspændingsledninger

fungerer Hobrovej i strækket fra Nibevej til IKEA trods en ÅDT

Eksisterende 400 kV højspændingskabler

på 28.700 biler og flere kryds acceptabelt.

Fremtidige elledninger

Veje

150 kV luftledning eksisterende

Jernbane

LAR sø
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< Kote 3

MATRIKELKORT

8e

8o
4x
9h

13æ

16d
16n
14l
14n
10r

side

30

LODSEJERE

LODSEJER

MATRIKELNR.

Jens Peter Niss

14n

111.345

16d

186.173

13æ

39.742

I alt
Birgit og Jørgen Løgstrup

337.260
4x

I alt
Erik Aaquist

AREAL (m 2)

16n

40.766

9h

41.350

Samlet areal

57,19 %

170.305
170.305

I alt

ANDEL

28,88 %

82.116

13,93 %

589.681

100,00 %

Aalborg Kommune

8o

8.445

Energinet Danmark

14l

15.577
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Høringssvar til Planstrategi 2019

Struervejkvarteret
– en ny blandet og bæredygtig bydel i Aalborg Øst
En bæredygtig og blandet bydel, der bygger videre på den gode udvikling i Aalborg Øst, nænsomt byfortætter Aalborg og udnytter, at der er ledig
kapacitet på Mellervangskolen. De to største lodsejere har forpligtet sig på at arbejde for en ny slags byudvikling, der kan tilbyde en robust og
fremtidssikret bydel, der ikke har nok i sig selv, men som spiller sine naboer gode.

Baggrund
Tilsammen råder Tech College og Kuben Management over størstedelen af landbrugsarealerne langs Struervej. Sammen ønsker de at sætte
gang i forarbejderne til en byudvikling.
Kuben Management A/S har gennem et par år haft option på at udvikle et areal på 15 ha. syd for Aftenvej i Øster Sundby (matr. nr. 5ba,
Ø. Sundby, Aalborg) ved Aalborg Øst. Arealet er bortforpagtet til Tech
College, der anvender arealet til deres landbrugsuddannelse. Hensyn
til uddannelsen har hidtil vægtet højere end ønsket om at byudvikle
i området, men Kuben er nu gået sammen med Tech College om en
fælles udviklingsplan for omdannelsen af det samlede landområde
mellem Øster Sundby og Nørre Tranders.
Søgningen mod landbrugsuddannelsen er vigende, idet en stor del af
arbejdskraften i landbruget i dag kommer fra udlandet. Tech College
har dermed taget en strategisk og langsigtet beslutning om på sigt
at fraflytte Struervej med henblik på – og under skyldig hensynstagen til rammevilkårene for landbruget – at ville arbejde i retning af

fremtidens landbrugsuddannelse på en anden eller flere lokaliteter.
Én mulighed er at foretage den teoretiske undervisning med udgangspunkt i skolens adresse på Øster Uttrupvej, alt i mens den praktiske
del af uddannelsen kan foregå på en gård uden for Aalborg. Uanset
valg af den endelige løsning, bliver det nuværende landbrugsareal på
45 hektar tilovers, og arealerne kan derfor med fordel indtænkes i et
byudviklingsperspektiv. Med de øvrige mindre lodsejere i området er
et samlet areal på 80 hektar i spil, og der er dermed mulighed for at
snakke om en helt ny bydel mellem Øster Sundby og Nørre Tranders.
En bydel, som vi kalder ”Struervejkvarteret”.
Kuben Management A/S og Tech College ansøger hermed samlet om,
at der igangsættes planlægningsarbejde med henblik på at omdanne
landzonearealerne mellem Øster Sundby og Nørre Tranders til byzone
og en fremtidig ny bydel ”Struervejkvarteret” med forskellige anvendelsesformål, dog med vægt på at være fremtidigt boligområde – kun
3½ kilometer fra Nytorv.
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Visionen
Struervejkvarteret skal have en stærk identitet, der med stolthed bærer postnummeret 9220! Kvartersidentiteten
skal fortælle historien om en bydel rig på lokalt fællesskab, social kapital og sammenhængskraft. Vi ønsker med
nedenstående vision at præge planlægningen og muliggøre opblomstringen af en stærk kvartersidentitet, der
afspejler en harmonisk blanding af nærhed og udsyn, fællesskab og forskellighed, ro og aktivitet, urbanitet og natur.
Visionen er inspireret af FNs verdensmål og bygger videre på Aalborgs grundfortælling og de fem pejlemærker.
Visionen for det nye byområde er at skabe en inkluderende og mangfoldig bydel med plads til alle.
Bydelen skal bygge videre på den gode udvikling,
som Aalborg Øst er inde i – og markere sig som en
social bæredygtig bydel, hvor områdets beboersammensætning muliggør menneskelige møder på tværs
af forskelligheder. Derfor skal den nye bydel bestå af
både eje-, leje-, andels- og almene boliger i forskellige
typologier og størrelser – og dermed i mange forskellige prissætninger. Det skal være en blandet bydel,
der appellerer til en bred beboergruppe – unge som
ældre, mænd som kvinder, par som singler.
Det nye byområde skal tilbyde boliger, der matcher
de livsformer og boligpræferencer, der kendetegner
fremtidens individ og familie for derigennem at skabe
attraktive rammer for det gode hverdagsliv. Området
skal kunne rumme mindre boliger med fokus på fælles
faciliteter ude som inde, da der forventes et stigende
antal seniorer og enkelt-indkomst husstande med en
begrænset økonomisk formåen. Ligeledes skal bydelen tilbyde familieboliger med egen have, som kan
danne en tryg ramme om børnefamiliens dagligdag,
og der skal være boliger, der kan appellere til byens

nyuddannede og færdigudlærte unge. Områdets placering inde midt i Aalborg – tæt på både bymidten,
skole, universitetet og de store arbejdspladser i øst
– giver korte afstande til hverdagslivets destinationer
og understøtter en bæredygtig mobilitet som gang,
cykel og kollektiv trafik.
Den blandede bydel skal ud over boliger også indeholde anvendelser, der skaber liv på alle tidspunkter
af dagen. Erhverv ud mod de omkransende, større
veje, institutioner til områdets børn osv. En central
plads, hvor udadvendte funktioner er placeret, kunne
blive Struervejkvarterets mødested og indeholde foreningsdrevet cafe, motionscenter, fælles nyttehaver/
væksthuse – og måske den lokale dagligvarebutik. De
forskellige bymæssige funktioner kan desuden være
en invitation til, at andre af byens borgere vil bruge
og besøge bydelen.
Inspireret af de fem pejlemærker for udviklingen af
Aalborg Kommune vægtes den sociale bæredygtighed højt i udviklingen af den nye bydel. Her dyrker
vi fællesskabet og tror på, at vi kan skabe en bedre by, når alle med. Et princip, der også vil præge
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planlægningen af den nye bydel, hvor brede samarbejder på tværs af kommune, civilsamfund, uddannelsesinstitutioner og private bygherre skal danne
grundlag for, at vi sammen lykkes med at skabe en
velfungerende bydel med kvalitet og trivsel.
Lokale skoler, institutioner, kultur- og idrætsforeninger skal inviteres ind på området og give stedet liv og
mening under hele tilblivelsen – og den midlertidige
anvendelse skal få den mentale bydannelse til at spire.
Med inddragelsen af det lokale foreningsliv, skal der
i bydelen også udvikles faciliteter og fælles rekreative områder, hvori det sunde hverdagsliv kan folde
sig ud, og fællesskaber blomstre – til glæde for den
enkelte beboer og til gavn for et sammenhængende
byfællesskab. Sundhed og bevægelse skal være en
synlig del af Struervejkvarteret – gerne allerede inden området bebygges.
Gennem fællesskabsorienterede initiativer er det visionen at skabe grundlaget for det gode naboskab og
samtidig udvikle en bæredygtig bydel i grøn balance
– eksempelvis igennem forskellige former for deleøkonomiske initiativer. En smart og helhedsorienteret planlægning af byen skal således skabe grobund
for, at sundhed, sammenhold og sammenhængskraft
vil gennemstrømme den nye bydel.

Sundby og Nørre Tranders opleves af mange som et
åndehul i byen, hvor der pludselig er højt til himlen
– og hvor man, på sin løbetur eller på cyklen på vej
på arbejde, et øjeblik får fornemmelsen af at være
uden for byen. Udviklingen af det nye byområdes rekreative områder og udendørs opholdsrum skal ske
i respekt for områdets landskab og kulturhistorie og
sikre grønne korridorer og naturlige elementer, der
fremhæver og raffinerer områdets landskabelige
kvaliteter.
Et nyt byområde kan nemt blive kønsløst og uden
identitet. Det er derfor vigtigt, at de stedbundne kvaliteter og områdets fortælling føres med videre, når
vi sammen skaber Struervejkvarteret. Landsbyerne
og kirken består – men i en ny kontekst. Måske historien om, at der i en periode lå en landbrugsskole her
også er værd at bevare? Eller måske skal et koncept
omkring læring og undervisning afspejles i områdets
fremtidige anvendelse med udendørs laboratorier og
prøvestationer?

”

De fem pejlemærker
– for udviklingen i Aalborg Kommune
•
•
•
•

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

•

I fællesskab

Det småbølgede landskab mellem landsbyerne Øster
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En del af Aalborgs udvikling
Pakket ind på alle sider af Aalborg by, skal det nye byområde væves hensynsfuldt sammen med den omkringliggende
by – og planlægningen skal tage sit udgangspunkt i de overordnede planer, strategier og politikker.

”

”Vi peger på et potentiale i form
af ’plantagebyen’ (red: nord for
Nørre Tranders) som en afslutning
i det nordvestlige hjørne af Ålborg
øst, i form af nye boligområder der
præciserer kanten mod landskabet.
På sigt kan vi se en række potentialer
i en yderligere fortætning af hele
bydelen, på linie med helhedsplanen
for Kildeparken.” [City in Between]

Byrådet har gennem en årrække arbejdet med en
defineret vækstakse for Aalborg, der dels favner
nogle af de største udviklingsområder og dels kobler
byudviklingen op på nye investeringer i bæredygtig
mobilitet. Inden for vækstaksen – og i særdeleshed
tæt på den kommende Plusbus-rute – er der god
mening i at fortætte den eksisterende by og udnytte
nærheden til den højklassede, kollektive transport.
Struervejkvarteret ligger uden for vækstaksen og 1,52 km fra Plusbussen – her skal mobiliteten tænkes
på en anden måde end i vækstaksen, og det kommer
også til udtryk i bebyggelsens typologi og tæthed.
I Struervejkvarteret vil vi skabe den blandede by i
respekt for nærheden til landsbyerne og med udgangspunkt i det bølgede landskab. Det betyder en
mere åben og grøn byudvikling end det f.eks. ses
på Eternitten, Østre Havn eller Stigsborg. Det nye
bykvarter skal indrettes med attraktive, rekreative
stiforbindelser, der forbinder området på tværs og
gør cyklen eller løbehjulet til det oplagte valg for
både skolebørn til Mellervangskolen, studerende til
universitetet, og medarbejdere til de mange tusinde
arbejdspladser i Aalborg Øst. Nærheden til motorvejen gør pendling ud af Aalborg nemt – om end mulighederne for samkørsel ved Øster Uttrup Vej kunne
forbedres.

Vi er meget optagede af den kontekst
Struervejkvarteret er en del af. Dels de to landsbyer
Nørre Tranders og Øster Sundby, men også skoledistriktet omkring Mellervangskolen og Aalborg Øst.
Visionen om den blandede by kan således ikke realiseres inden for afgrænsningen af Struervejkvarteret,
men rækker ud og favner de omkringliggende byområder. Ud over de nære fællesskaber, som vi kan skabe
de fysiske rammer for i den kommende planlægning,
skal de store fællesskaber på tværs også give mening
og værdi til det nye bykvarter. Sammensætningen
af funktioner og boligtyper skal bidrage til og komplementere det billede, der tegner sig i Aalborg Øst
generelt, og i særdeleshed understøtte befolkningsgrundlaget for Mellervangskolen.
Vi tilslutter os grundlæggende de konklusioner,
som projektet City in Between gjorde omkring de
bymæssige udfordringer med segregering og uhensigtsmæssige barriereeffekter i Aalborg Øst – og
Struervejkvarteret skal inspireres af de tanker og
principper, som Vandkunstens vinderprojekt præsenterer.
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Med Mellervangskolen som nabo
I den kommende drøftelse (og eventuelle revision) af skoledistrikter i Aalborg Kommune, er
det en vigtig pointe, at Mellervangskolen har
ledige pladser til 300 nye elever. Andre steder
i kommunen betyder boligudbygningen, at
der skal investeres massivt i nye skoler, men
ved at byudvikle inden for Mellervangskolens
distrikt, kan de ressourcer, der allerede er investeret i skoleområdet, udnyttes bedre og
smartere. Her vil med andre ord kunne bygges boliger, uden at der samtidig skal budgetteres med udvidelse eller nyanlæg på skoleområdet. Det vil også, i et driftsøkonomisk
perspektiv for Mellervangskolen, give god
mening.

km

�l N

yto

rv

MELLERVANGSKOLEN

Sikre s�forbindelser på
tværs af de store veje

m
3k
�l
U
NA

2½ km
U
�l AA

Udbygningen af det nye bykvarter bør ske
strategisk, så der, som en del af åbningstrækket, på én gang tilføres skolen en kritisk
masse af nye elever, der naturligt vælger
Mellervangskolen. Vi har allerede indledt et
samarbejde med skolen for at skabe de bedste forbindelser mellem de nye boliger og
skolen. Sikre skoleveje er en væsentlig faktor,
når børnefamilier vælger, hvor de vil bo – og
da der allerede i dag findes stiforbindelser
under Budumvej og stiforbindelser til skolen,
kan de nye elever komme sikkert i skole – allerede fra dag ét.

3½
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Vi udvikler
Struervejkvarteret
sammen
Et forpligtende samarbejde og stærke partnerskaber skal få Struervejkvarteret til
at leve. Murstenene kan ikke stå alene – det er det levede liv og menneskene i
det nye bykvarter, der skal have vores fokus gennem hele design-fasen. Borgere,
brugere og interessenter skal gennem samskabelse og tidlig inddragelse bidrage
til at aktivere, formgive og definere Struervejkvarteret.
Eleverne på Mellervangskolen kan, som repræsentanter for fremtidens by- og boligforbrugere, bidrage med deres ideer og bud på fremtidens bykvaliteter. Med
skolens fokus på innovation og entreprenørskab er de vant til at arbejde undersøgende, projektorienteret og nyskabende. Det kan vi slet ikke lade være med
at inddrage i udviklingen af Struervejkvarteret! Derfor har vi allerede indledt et
samarbejde med skolen om en række undervisningsforløb, hvor alle klassetrin en
eller flere gange i løbet af skoleåret dykker ned i en særlig problemstilling i skabelsen af det nye bykvarter. Skolens løbende udstillinger og arrangementer vil være
med til at præge Struervejkvarteret med midlertidige funktioner og anvendelser,
der kan være med til at åbne området op for omverdenen og vise de uforløste potentialer. Ved at følge byudviklingsprojektet vil skolen kunne lave virkelighedsnær
læring – og måske lave eksperimentarium on location lige ved siden af skolen.
Ydermere ønsker vi, at lade skoleeleverne deltage i det påtænkte parallelopdrag –
enten ved at de sammensætter deres eget deltagende team eller ved at lade dem
være påtale- eller høringspart i forhold til bedømmelsesudvalget.
Inddragelse af eleverne på Mellervangskolen kunne udvides til også at omfatte
forskellige fag på Tech College, Arkitektur&Design og andre universitetsuddannelser.

Andre værdiskabende partnerskaber:
•

Med flere og flere seniorer og ældre, der i større grad end tidligere stiller krav til deres bolig og nærområde, kunne eksempelvis Ældresagen inddrages i formgivningen af bykvarteret.

•

Ung som gammel skal røre sig – og alle har godt af at komme
ud og møde andre. Foreninger som DGI og GAME arbejder
målrettet med projekter, der fremmer fysisk aktivitet og gadeidræt.

•

Områdets placering med kort afstand til bymidten og de mange arbejdspladser i Aalborg Øst kalder på et samarbejde med
Danmarks Cyklistforbund for at give de bløde trafikanter de
bedste vilkår.

•

Delebils-ordninger som f.eks. Tadaa! Og andre dele-services
kunne være med til at kick-starte bydannelsen og gøre området attraktivt.

•

Med Nørre Tranders kirke liggende majestætisk på bakken
kunne byudviklingen måske suppleres med et ”religionernes
hus” i samarbejde med menighedsrådet?

•

Dyreinternatet på Struervej kunne udvides til en dyrebørnehave – måske i kombination med landbrugsuddannelsens
produktion af hospitalsgrise?

•

Inspireret af områdets landbrugshistorik og de omkringliggende landsbymiljøer kunne byudviklingen måske lade sig
inspirere af ”ReGen Villages” – EFFEKT’s visionære model for
fremtidens økolandsby med fokus på fremme af en bæredygtig levevis.
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”

”Erfaringer i Aalborg kommune
har vist, at netop i processen for
planer, der omhandler afgrænsede
geografiske områder, giver det god
mening af involvere det berørte
lokalsamfund.” [Planstrategi 2019]

Vi udvikler
Struervejkvarteret
sammen – med Aalborg Kommune
Vi har visionerne og viljen til at sætte handling bag ordene – og vi forstår værdien i at tænke udviklingen af
Struervejkvarteret ind i en større helhed. Men vi kommer ikke i mål uden, at Aalborg Kommune som planmyndighed
tager del i projektet i et forpligtende samarbejde – ligesom kommunen ikke alene kan løfte realiseringen af planerne.
Vi ønsker at afholde og bekoste en indbudt arkitektkonkurrence i form af et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige teams skal give et bud på en udviklingsplan, der kan
sætte form og struktur på visionen og anskueliggøre
områdets potentialer. Da udviklingsplanen vil udgøre
et forarbejde til den kommende planlægning, ønsker
vi, at By- og Landskabsforvaltningen dels vil bidrage til
afdækning af forudsætningerne for udviklingsplanen,
samt at det visionsoplæg, der skal udgøre konkurrenceprogrammet, godkendes i By- og Landskabsudvalget,
inden konkurrencen udskrives. På den måde vil rammerne for tilblivelsen af Struervejkvarteret blive lidt
skarpere - og vi vil som udviklere få en større sikkerhed
i vores investering i udviklingsplanen.
I de lovpligtige planprocesser ligger en række krav om
offentlige høringer og muligheder for borgerinddragelse. Aalborg Kommune har mange gode erfaringer med
at koble kommuneplanlægningen op på byudviklingsplaner for de enkelte bydele, hvor omdrejningspunktet
er en omfattende borgerinddragelse. Disse erfaringer

ønsker vi at bygge videre på. En tidlig inddragelse af
interessenter undervejs i tilblivelsen af udviklingsplanen vil give de lokale beboere og andre interessenter mulighed for at få indflydelse på udformningen af
Struervejkvarteret i de helt tidlige processer – og ikke
først, når der ligger en færdig masterplan, som skal
omsættes i en lokalplan.
Vi vil så tidligt i processen som muligt, aktivere de
gode idéer og bekymringer fra naboer og andre interessenter. Derfor ønsker vi, i samarbejde med By- og
Landskabsforvaltningen, at køre en inddragelsesproces med eksempelvis fokusgrupper og -interviews.
Resultaterne vil kunne indgå som en del af datagrundlaget for parallelopdraget, som de konkurrerende
teams kan hente inspiration i og til at blive klogere på
områdets særkender og identitet.
Udviklingsplanen vil danne et godt og kvalificeret udgangspunkt for, at Byrådet kan igangsætte den formelle planproces.
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Ansøgning
Struervejkvarteret skal indarbejdes i Planstrategien så byrådet sikres mulighed
for – i løbet af en årrække og på baggrund af en udviklingsplan – at ændre
kommuneplanens rammer til byformål og bidrage til en afbalanceret og divers
bydel, der understøtter hele 9220.
At der midt i en storby som Aalborg findes et sammenhængende, ubebygget område med forholdsvis få lodsejere er helt unikt. Nærheden til eksisterende infrastruktur gør omdannelse oplagt – men at inddrage ”grønne åndehuller” (om end
de drives som landbrug) forpligter. Vi ønsker at skabe den gode bydel, der kan
bidrage til det store brobyggende fællesskab, og fortsætte den gode udvikling,
Aalborg Øst oplever i disse år.

Vi ønsker derfor, at byrådet vil bakke op om 		
projektet ved:
• at tilføje Struervejkvarteret som et kommende
byudviklingsområde i Planstrategien, hvor der,
på baggrund af en udviklingsplan, skal laves et
geografisk kommuneplantillæg
• at samarbejde om en tidlig inddragelse af naboer
og interessenter med henblik på at kvalificere
grundlaget for et parallelopdrag
• at bidrage med plan- og miljømæssige analyser og
vurderinger, der kan indgå i forudsætningerne for
parallelopdraget
• at kvalificere og godkende et visionsoplæg, der
skal indarbejdes i et konkurrenceprogram for et
parallelopdrag
• at deltage i et bedømmelsesudvalg i forbindelse med
udarbejdelsen af en udviklingsplan
• på baggrund af den færdige udviklingsplan, at
træffe beslutning om en kommende kommune- og
lokalplanproces for Struervejkvarteret
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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
plan.udvikling@aalborg.dk

Sagsnummer: 15659
Int.: asra
Dato: 7. august 2019

NYT BOLIGOMRÅDE VED SKALHUSE I NIBE
HØRINGSSVAR TIL AALBORG KOMMUNES PLANSTRATEGI 2019
Kuben indsender hermed høringssvar til Aalborg kommunes Planstrategi 2019.
Høringssvaret omfatter ønske om at muliggøre udbygning af boliger i den østlige
udkant af Nibe og redefinere de eksisterende udlæg til erhverv.
Baggrunden for ansøgningen
Ejeren af matr. nr. 4k og 26a, Gelstrup By, Vokslev ønsker sammen med Kuben
Management at udvikle en del af sin ejendom, der i dag drives som landbrug og
parterne har derfor indgået en samarbejdsaftale.
Ejendommen er pålagt landbrugspligt og grundejer bortforpagter i dag størstedelen
af jorderne. Dog bliver den nordligste del af matr. nr. 26a årligt benyttet som campområde i forbindelse med Nibe Festival. Det giver dog en række udfordringer i
forhold til at opretholde produktion af foder-afgrøder, da festivallens gæster trods
efterfølgende rydning af campen, efterlader små stykker af særligt plastik, glas og
metal, der ikke må blive blandet med dyrefoderet. Ejendommen er i forvejen af en
så lille størrelse, at den er svær at bortforpagte og grundejer ønsker derfor, at
omdanne den sydlige del til boliger, fortsætte med at bakke op om Nibe Festival ved
at leje den nordlige del ud hver sommer og fastholde den resterende del til privat
bolig og have.
Grundejer og Kuben søger sideløbende med planstrategien, i dialog med Nibe
Festival, at finde en bedre løsning af ovenstående, der kan omfatte enten et salg
eller en længere lejeaftale med Nibe Festivallen.
Med udgangspunkt i nedenstående, foreslår Kuben, at følgende indarbejdes i
kommuneplanen:
1) Matr. nr. 4k udlægges som nyt rammeområde til tæt-lav og åben-lav
boligbebyggelse.
2) Matr. nr. 1b og 4n udpeges som perspektivområde til boligformål.
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Eksisterende forhold
Det nye boligområde ligger mellem Skalskoven og Skalhuse erhvervsområde - og
ejeren ønsker, at udvikle matr. nr. 4k til boligområde. Der kan evt. etableres
vejadgang over matr. nr. 26a for at sikre en tilkobling på Skalhuse. Den eksisterende
bolig på matr. nr. 26a ønskes opretholdt som privat bolig indtil videre.
Perspektivområdet er delvist udlagt til erhverv som en sydlig forlængelse af det
eksisterende erhvervsområde Skalhuse. Alle matrikler er i dag landzonearealer i
omdrift. Kommuneplanen udlægger desuden en arealreservation til en ny
omfartsvej som en forlængelse af Skalhuse i områdets østlige afgrænsning. Øst for
projektområdet ligger et aktivt husdyrbrug med svin.
Erhverv og boliger side om side
Erhvervsområdet ved Skalhuse er i kommuneplanen udlagt som et erhvervsområde,
hvor man må ”støje og møje”. I virkeligheden er det blot ganske få virksomheder,
der rent faktisk gør det (Danipharm A/S på Skalhuse 3), idet resten af området i
højere grad anvendes som værksted, lager og business park.
Erhvervsområdet er på den ene side en remisens af den gamle Nibe Kommune, idet
enhver kommune skulle have forskellige erhvervsområder, boligområder,
sommerhusområder osv. Efter kommunesammenlægningen er opgavefordelingen
mellem områderne i den store Aalborg Kommune blevet en anden - og områder til
tungere industri ville mere hensigtsmæssigt placeret nær industrihavn eller
eksisterende større klynger af tungere industri med nem adgang til motorvejen.
På den anden side er det positivt, at Nibe fastholder arbejdspladser lokalt – og ikke
bliver en oplandsby til Aalborg, alene baseret på bosætning. Boliger og
arbejdspladser side om side muliggør bæredygtig mobilitet og mindsker behovet for
biltransport. Det er positivt, at Nibe fastholder sin selvstændige identitet som en
blandet by.
Vi mener, at det er muligt at balancere erhvervsområdet og et kommende
boligområde, således at de komplementerer hinanden med liv i områderne i flere af
døgnets timer. Dette forhold har vi haft en indledende snak om med Nibe
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Udviklingsråd og Nibe samråd - og har aftalt en nærmere dialog om erhverv i Nibe
fra medio august.
Nærliggende husdyrbrug
Naboarealerne til matrikel 4k, Gelstrup By, Vokslev, omfatter – foruden skov og
grønne områder – et væsentligt arealudlæg til yderligere udbygning af
erhvervsområdet ved Skalhuse. Jorden er langt overvejende (foruden en mindre
matrikel 2aa Gelstrup By, Vokslev, der er ejet af Aalborg Kommune) ejet af en privat
landmand, der anvender en nærliggende ejendom (Aalborgvej 70, 9240 Nibe –
Matrikler 15a, 1b og 4n, Gelstrup By, Vokslev) til svineavl.
Kuben har været i dialog med ejeren, der meddeler, at han er positivt stemt over
for, at der kan ske udbygning af boliger fra det aktuelle projektområde og ud i
retning af husdyrbruget, idet hans husdyrbrug har fremtiden bag sig. Bygningerne er
i relativ god stand, hvor de anvendes og nedskrives, men fremadrettet har
ejendommen ikke den rette størrelse til fortsat svineproduktion. Ejeren er derfor
positiv overfor gradvis omdannelse til boligformål, herunder ophævelse af
kommuneplanens gældende rammelagte område ind over matrikel 1b, 4n og 15 a til
erhvervsformål.
Arealreservation til fremtidig østlig omfartsvej
Skalhuse udgør første etape af en vejreservation, der planlagt skal gå øst om Nibe,
forbedre infrastrukturen omkring Parkvejskvartererne, Nøragervej og Hobrovej. Der
ses ikke nogen konflikter i forhold til vejreservationen – tværtimod vil en videre
udbygning af områderne være med til at skabe et naturligt behov for den fremtidige
vej, aflaste eksisterende veje i Nibe, og samtidig understøtte den oplandsfunktion,
Nibe stedse vil have i forhold til Aalborg.
Fremrykning af den vestlige motorvejsforbindelse rundt om Aalborg vil ligeledes
skubbe positivt til Nibes udvikling og efterspørgslen efter øgede
bosætningsmuligheder i Nibe.
Nyt boligområde ved Skalskoven
Området henligger i dag som et landbrugsområde op mod skoven, der som en
vestlig afgrænsning danner en lægivende ryg for det nye boligområde. Området vil
kunne kobles på den eksisterende infrastruktur og få vejadgang fra Skalhuse – men
vil i bebyggelsens typologi og skala fremstå som et afrundet boligområde adskilt fra
erhvervsområdet.
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Det nye boligområde ligger naturskønt og de fremtidige beboere vil kunne nyde
godt af den fine placering op ad Skalskoven, hvor der er gode muligheder for løbeog gåture foruden lidt udsigt til fjorden. Nærheden til skoven og de rekreative
muligheder her, skal afspejles i områdets disponering og bebyggelsens udtryk.
Ligeledes vil flere af boligerne kunne få et kig ud over Limfjorden uden at de i
nævneværdig grad kommer til at påvirke kystlandskabet, da de ligger tilbagetrukket
i terrænet, delvist bag eksisterende bebyggelse.
Området rækker mod syd og griber an mod boligområderne Skovbakken og Skalhøje
på den anden side af skoven og det er oplagt, at sikre stiforbindelser, der på sigt
kobler sig på stinettet i disse boligområder.
I området planlægges en kombination af åben/lav og tæt/lav bebyggelse med en
tæthed, der findes i lokalområdet i forvejen.
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Vi håber I vil imødekomme vores ønske om nye boligudlæg og ser frem til en god
dialog om områdets fremtidige muligheder og disponering.

Henrik Steen Sørensen
Regionsdirektør, Kuben Management
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02. August 2019

Som grundejer af matriklerne Gl. Høvej - Loftbrovej 8b, 8dq, 8gl reagerer vi hermed
på opfordringen i ”Udkast til planstrategi 2019” til at komme med bemærkninger
frist August 2019.
Det er et ønske for os at kunne påbegynde udviklingen af et nyt detail- og
erhvervsområde på Loftbrovej med direkte indkørsel fra det eksisterende lyskryds
ved Kvickly/JYSK.
Vi har tidligere anmodet om et privat/kommunalt samarbejde omkring en ny
lokalplan som dog desværre endnu ikke er blevet kommunalt besvaret.
Vi har på nuværende allerede haft den første dialog med de fleste betydelige
logistik- og detailkunder i form af større, danske virksomheder samt de fleste
kædeforretninger som søger beliggenhed ved indfaldsveje samt nær ved
motorvejsnettet.
Desuden har flere restaurant-kæder vist deres interesse i området.
Der forefindes i dag ikke et eneste område for f.eks. udvalgsvarer i Nørresundby,
hvilket virker fejlagtigt i en by af den størrelse, der forefindes kun enkelte spredte
placeringer rundt om i byen med det fællestræk at det typisk er dårlige
placeringer midt i boligområder og med dårlig infrastruktur omkring butikkerne.
I dag skal man helt ud på Syd for Aalborg i City Syd, et område som også
servicerer hele oplandet Syd for Aalborg, men det er vores vurdering at der er
behov for et lignende område til at servicere oplandet Nord for Aalborg/
Nørresundby samt hele Vendsyssel.
Tillige er nærværende beliggenhed optimalt placeret og derfor oplagt som et
udviklingsområde som vil kunne gøre en stor forskel i den positive udvikling for
Nørresundby.
Yderligere virker det efterhånden klart at Coop ikke ønsker yderligere etableringer
på P-pladsen som er tilhørende Kvickly/JYSK og dermed henstår hele området
uden yderligere mulighed for detail-udvikling.
På den baggrund forekommer det os klart at den nuværende kommuneplanramme 2.2.H14 Loftbrovej Nord er for restriktiv til at en egentlig udvikling af
området ville kunne realiseres.
Ejendomsudvikling Nord A/S – CVR 39072467 – www.ejendomsudviklingnord.dk
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For at tilgodese en optimal udvikling af området som samtidig styrker
omkringliggende områder anbefaler vi at der i ny plan gives tilladelse til følgende:
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Detail
Restauranter
Dagligvarer
Udvalgsvarer
Pladskrævende varer
Brændstof/servicestation
Erhverv

En mulighed for ovenstående etableringer vil falde naturligt ind i det eksisterende
nærområde samt de eksisterende lokalplaner for nabomatriklerne.
Det vil yderligere fremstå som en naturlig udvikling af Nørresundby by da området
er absolut oplagt som næste naturlige by-udvidelse.
Vi er bekendte med at der pr. d.d. er adskillelige restauranter under projektering
for nabomatriklen ved YX-stationen (Gl. Høvej), da vi gennem vores søsterselskab
skal stå for selve etableringen af disse, hvorfor vi finder det naturligt at samme
muligheder gør sig gældende for nærværende matrikel.
Vi har desværre tidligere oplevet, for 2 konkrete områder i landet, med tilsvarende
beliggenheder i.f.t. infrastruktur og by at man har gennemført en meget restriktiv
lokalplan for området med det resultat at området blot har henlagt som bar mark i
en årrække indtil man i begge tilfælde har udvidet lokalplan i.f.t. nærværende
ønsker og i begge tilfælde med det resultat at der blev skete en attraktiv og
betydelig udvikling til stor gavn og glæde for hele byen.
Ejendomsudvikling Nord A/S har både kompetencerne og viljen til at gennemføre
denne udvikling ligesom vi er forberedte på at investere betydelige midler i
området såfremt man kommunalt er positivt indstillet.
Vi har i dag, gennem et godt samarbejde, tæt kontakt med de fleste større detailog restaurantkæder i landet og er dermed også i stand til at lukke og realisere
etableringerne.
I øvrigt henvises til websites:

www.loftbrovej.dk
www.ejendomsudviklingnord.dk

Med venlig hilsen
Tom Jakobsen
Ejendomsudvikling Nord A/S
Mail:
tj@ejendomsudvliklingnord.dk
Tlf.:
20 87 73 70
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