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STRATEGI
Udvikling af Aalborg Midtby 2025

”

Aalborg er hovedstad i Nordjylland
og udpeget som regional kultur-,
handels- og oplevelsesby
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Baggrund og formål
Østre Havn

Aalborg Midtby er i vækst. Midtbyen består ikke længere kun
af det traditionelle handelscentrum, men omfatter mange
nye større byomdannelsesområder med boliger, uddannelsescampus samt rekreative og kulturelle funktioner. Midtbyen
er under konstant forandring, og for at sikre, at byens udvikling sker hensigtsmæssigt, er der behov for at få bundet det
hele sammen i en ny fælles fremtidsvision.

Detailhandlen er et fokusområde i Aalborg Kommunes arbejde med erhvervsudvikling. Byens aktører er gået sammen
om at udarbejde en strategi, der skal være med til at sikre, at
Midtbyen fortsat er regionens vigtigste tilbud, når det gælder
handel, kultur og oplevelser. Detailhandlen skal derfor udvikles og integreres med byens mange andre funktioner og tilbud, erhverv, turisme osv.

Aalborg er hovedstad i Nordjylland og udpeget som regional
kultur-, handels- og oplevelsesby, og Midtbyen spiller en vigtig rolle for Aalborg som eksponent for denne udvikling.

Det hele stiller krav til mobiliteten. Der skal være god tilgængelighed til Midtbyen, internt i byen og til Midtbyens nye
bykvarterer, så det bliver muligt at komme rundt på en bæredygtig og oplevelsesrig måde.

Flere bynære områder, som Østre Havn og Godsbanen, er allerede godt på vej til at blive omdannet, og mange områder
er i støbeskeen. Budolfi Plads, Sygehus Nord, Spritfabrikken
samt Hjulmagerkvarteret er nogle af de store bynære omdannelsesområder, som vil komme til at præge byen de kommende år.
Der vil således ske en fortætning af Aalborg Midtby med
nye beboere, nye erhverv samt et stigende antal brugere og
besøgende. Samtidig er der et ønske fra både borgere og
virksomheder om flere grønne byrum til rekreation, leg og
ophold.

Med etablering af den kommende BRT-linje vil der de kommende år ske store trafikale forandringer i Midtbyen. Der er
derfor et behov for at gentænke byens mobilitet og samtidig
skabe nye rammer for et attraktivt bymiljø.
En ny Midtbystrategi skal være med til at skabe en ny fortælling om Aalborg Midtby og skal samtidig koordinere og samle
de indsatser og projekter, der tilsammen skal være med til at
skabe en positiv forandringsproces.
Der sættes fokus på, at Midtbyen først og fremmest er for
mennesker. Derfor har planen fået navnet ”Liv i Centrum”

Indhold
Vision
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En Midtby i forandring

Strategi

Strategi
- Aalborg Midtby 2025
”Liv i centrum” – er en samlet strategi for Midtbyens udvikling frem til år 2025.
Strategien er vedtaget i byrådet 8. oktober 2018 og vil komme til at danne rammen for udarbejdelsen af kommuneplan
for Midtbyen, ligesom den vil indgå som baggrund for de
kommunale budgetdrøftelser i de kommende år og fungere
som dialogredskab med private developere, aktører mv.
Strategien er en konkretisering af Fysisk Vision 2025, kommuneplanens hovedstruktur, der danner rammen for arbejdet med ”Aalborg som den attraktive storby”. Her er visionen,
at Aalborg skal udvikles som ”The tough little big city” med
international storbypuls.
Midtbyens geografiske område
Strategien omfatter et geografisk område af Midtbyen,
der mod nord afgrænses af Limfjorden, mod øst af Karoli-

nelundsvej og Sønderbro, mod syd af Østre Alle og mod vest
af jernbanen. Det omfatter således kun en del af det område,
der i dag udgør Midtbyen i kommuneplanen.
Indhold
Strategien introduceres med et afsnit om en Midtby i forandring med et fremtidsbillede af Midtbyen år 2025.
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Bæredygtig mobilitet

Herefter præsenteres de 5 strategier:
mere by- og bokvalitet, mere liv i byens rum, mere natur i
byen, forskellige bykvarterer og bæredygtig mobilitet.
De udvalgte fokusområder for strategierne er vurderet som
væsentlige i forhold til Midtbyens udvikling og behandles i
strategien som adskilte. Det er synergien og sammenhængen mellem de forskellige temaer, der skal danne grundlaget for fremtidige prioriteringer og beslutninger i forhold til
Midtbyens udvikling og omdannelsen af byens rum.
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Visionen for
Aalborg Midtby 2025 er
at skabe mere

LIV I CENTRUM

så Aalborg Midtby fortsat er
en attraktiv by i bevægelse,
et godt sted at bo, en levende og grøn
Midtby med plads til alle,
og en sund og bæredygtig by

En Midtby i forandring

Der er allerede mange igangværende planer og projekter, der kan være med til at løfte udviklingen i
Midtbyen. Med udgangspunkt i en fælles vision kan Aalborg nå langt, men det skal gøres klogt og på
baggrund af en samlet strategisk indsats. Denne beskrivelse er et billede af Midtbyen nu og i fremtiden – 2025.
I 2025 er Aalborg Midtby vokset og byens mangfoldighed har
gjort Midtbyen til en robust bydel med puls og storbyidentitet. Aalborg opleves nu i endnu højere grad som hovedstaden i Nordjylland med en lang række af attraktive tilbud for
borgere og besøgende.
Etableringen af BRT-linjen har ikke mindst sammen med
markante store byomdannelser ændret Midtbyens udtryk og
puls. Dette har medvirket til at skabe en mere attraktiv by at
besøge, anvende og at leve i, og Aalborg er stadig Europas
lykkeligste by.
Nye bykvarterer er vokset frem
I 2025 dækker Midtbyen over et større geografisk område, end
den gjorde i 2018. Mange nye bykvarterer er vokset frem ved
omdannelsen af tidligere erhvervsområder til nye bymæssige
anvendelser. Østre Havn, Godsbanen, Spritten, Hjulmagerkvarteret og det tidligere Sygehus Nord er alle nye bykvarterer, som har deres helt egen identitet, med særlige funktioner,
karakteristiske stemninger, bæredygtige tiltag, nye boligtyper
og boformer, bygningskulturarv, god og effektiv mobilitet eller
nye og attraktive mødesteder og rekreative områder.
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Flere nye beboere
Det er stadig de unge og de studerende, der præger bybilledet, men der er også nye unge familier og seniorer, der har
bosat sig i byen. Det er lykkedes gennem en stærk strategi
at få etableret nye, blandede boligområder, hvad angår ejerform og boligtyper, hvilket har været med til at styrke mangfoldigheden i de enkelte kvarterer.
En mangfoldig og oplevelsesrig Midtby
I 2025 består Midtbyen af en række sammenhængende forløb af oplevelser, hvor det er den samlede byoplevelse med
bylivet og Midtbyens særlige karakteristika, der er attraktionen i sig selv. På en tur rundt i byen opleves de forskellige lag,
som Midtbyen består af: historie, bygningskultur, arkitektur,
viden, kunst, shopping, cafeliv, rekreation, bevægelse, hverdagsliv og arbejdsliv og byoplevelsen udfoldes nu også i flere
nye byrum i Midtbyen. Budolfi Plads, byhaven, Nytorv, Nørregade, John F. Kennedys Plads og Vesterå er nogle af de
områder, der i 2025 er omdannet til nye, mangfoldige byrum,
med attraktive rammer for udfoldelse af byens liv og nye attraktive mødesteder for byens borgere.

Man færdes uhindret ad byens veludviklede fodgængernetværk i en vekselvirkning mellem smalle gyder, brede boulevarder, smukke byrum og grønne forbindelser, der skaber
sammenhæng mellem de enkelte kvarterer og vigtige mødesteder. Kontrasterne mellem de enkelte bykvarterer er blevet
større, og det er netop denne mangfoldighed, der kendetegner storbyen. Og netop mangfoldigheden har gjort Midtbyen
robust og styrket byens liv og fællesskaber. Der findes både
det repræsentative og det skæve autonome, det nye og det
gamle, storskala og småskala, det byggede og det groede.
Mere natur i byen
Aalborg Midtby er i 2025 blevet styrket i at være en grøn og
blå by. Der er gennem en årrække kontinuerligt plantet nyt,
hvor der var plads på veje, gadehjørner og i lommeparker, og
ind imellem er der blevet plads til, at nye træer kan vokse sig
store og kan eksistere gennem flere generationer. De eksisterende træer er søgt bevaret, og i de nyere omdannelsesområder er der sikret nye rekreative områder og gode grønne opholdsarealer til beboerne.
Naturen fylder mere i bybilledet, og flere af de centrale, nye
byrum er grønne og rekreative og særligt attraktive for de
brugergrupper, der tidligere manglede steder at opholde sig:

de ældre, børnefamilien, de unge piger m.fl. Der har samtidig
været fokus på at udnytte klimatilpasning til at skabe grønne
rum og synligt vand, ligesom adgangen mellem Limfjorden
og Midtbyen er blevet yderligere styrket.

byen. De centrale stoppesteder er blevet vigtige ankomstpunkter og mødesteder i Midtbyen. Udformningen af stoppestederne har også skabt grundlag for kombinationsrejser
for cyklister og bilister.

En ny bæredygtig mobilitet
Trafikalt er Midtbyen forandret, og der er sikret god tilgængelighed for alle. Det er let og enkelt at komme til Midtbyen, hvad enten man ankommer med bus, bil, på cykel eller
til fods. Tilgængeligheden for kollektiv transport, cykler og
fodgængere er styrket, og dele af Midtbyen er fredeliggjort
for biltrafik.

En attraktiv cykelby
Hvad angår cyklisterne markerer Aalborg sig nu som en af landets førende cykelbyer. Man er ikke i tvivl om, at cyklisterne
prioriteres. Nye forbindelser og cykelgader har, sammen med
forbedringer af de eksisterende, gjort det både lettere, mere
sikkert og mere trygt at være cyklist i byen Sideløbende er der
arbejdet målrettet med at opfylde et stadigt stigende behov
for cykelparkering med løsninger, der tilpasser sig byrummet.
Cykler har været et effektivt middel til at skabe en bedre by at
leve i med plads til mangfoldighed, udvikling og et sundt miljø,
og ved at få flere til at cykle frem for at tage bilen, er der skabt
en anden stemning i byen med mere byliv og mobilitet.

For brugere og gæster i bil er det blevet lettere og mere overskueligt at nå byens ankomststeder. Der er skabt en overskuelig parkeringsstruktur med få, men store parkeringsanlæg,
med let adgang fra Midtbyens randgader. Fra parkeringsanlæggene er der gode oplevelsesrige forbindelser til Midtbyen. Samtidig er de mindre parkeringspladser nedlagt, hvilket
har skabt plads til nye byrum og funktioner og reduceret den
parkeringssøgende biltrafik.
BRT-linjen markerer sig som byens nye livsnerve gennem
centrum og er en eksponent for let og hurtig adgang til Midt-

Midtbyen fra 2018 til 2025
For at kunne skabe og etablere ovenstående fremtidsscenarie for Aalborg Midtby som ”byen med liv i centrum” er det
nødvendigt med et stærkt samarbejde og gode partnerskaber blandt Midtbyens og landsdelens aktører. Det er samarbejdet og de fælles mål, der skal mestre kunsten at skabe
by, men det kræver samtidig mod til at prioritere. Det høje
ambitionsniveau for omdannelsen af Aalborg Havnefront har
allerede haft en positiv afsmittende effekt på flere omdannelsesprojekter langs fjorden; Dette momentum skal fastholdes og bruges i udviklingen af Midtbyen, hvor det både er de
offentlige og private aktører, der skal bidrage.

En god by at gå i
For de gående har de seneste års omvæltninger gjort det
både lettere, sjovere og mere interessant at bevæge sig
rundt på gåben. I byens centrum er alle nemlig fodgængere,
og udvidelsen af fodgængernetværket og omdannelsen af
gader, pladser og byrum har givet borgeren mulighed for at

Stigsborg Havnefront

Spritten

Reberbansgade
Saxogadetunnellen

opleve større dele af byen i øjenhøjde og dermed være med
til at bidrage til bylivet over en større strækning.

Vesterå

Aalborghus Slot

Sygehus Nord Algade
Lommeparken
Urbansgade
Nytorv-Nordkraft
Budolfi Plads
Sankt Hans Gade
Vingårdsgade

Østre Havn
Østerå

Østerå

John F. Kennedys Plads
Godsbanen
Østerå
Hjulmagerkvarteret

Kort over de områder (grå) og byrum (pink) i Aalborg Midtby, der er under udvikling i perioden 2018-2025. De mange omdannelsesprojekter er
med til at skabe en synlig forandring af Midtbyen.

Den nye Nørregade blev indviet i 2017 og har bidraget til at skabe mere liv i den østlige del af gågaden, hvilket har haft en positiv effekt på
områdets detailhandel. Gågadens udformning har taget udgangspunkt i stedets herlighedsværdier og giver en helt særlig identitet til området.
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Liv i centrum - Aalborg Midtby 2025
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Visionen for
Aalborg Midtby 2025 er
at skabe mere

LIV I CENTRUM

så Aalborg Midtby fortsat er
en attraktiv by i bevægelse,
et godt sted at bo, en levende og grøn
Midtby med plads til alle,
og en sund og bæredygtig by

8

5 STRATEGISKE MÅL
1: MERE BY- OG BOKVALITET

Midtbyen skal fortættes med omtanke og kvalitet, så det
bliver et godt sted både at bo, arbejde og besøge. En
øget bosætning og fortætning af funktioner er en væsentlig forudsætning for at skabe mere ”liv i centrum”.

2: MERE LIV I BYENS RUM

Midtbyens mangfoldighed af oplevelser skal i højere grad
udfoldes i byens rum, og de rumlige oplevelser og sammenhænge skal være med til at sikre en levende Midtby
med plads til alle.

3: MERE NATUR I BYEN

Aalborg Midtby skal være mere grøn og blå. Naturen i
byen skal være synlig, mangfoldig og let tilgængelig og
bidrage til at skabe attraktive byrum både rumligt, oplevelsesmæssigt og klimatisk.

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

Der skal skabes stærke identiteter i de enkelte bykvarterer, som kan være med til at styrke Midtbyen som helhed
og styrke ejerskabsforholdet og samlingskraften i de
lokale bykvarterer.

5: BÆREDYGTIG MOBILITET

Aalborg Midtby skal være en sund og bæredygtig bydel,
hvor fodgængere og cyklister prioriteres og den kollektive transport fremmes.

INDSATSER

PRIORITEREDE HANDLINGER

•

Der skal sikres et bredt udbud af byfuntioner

•

Byen skal udbygges med varierede boligtyper

•

Byens rum skal være attraktive hverdagsrum

•

Midtbyens oplevelsesflow skal styrkes

Kommuneplanrevision
Kommuneplanen skal revideres, så der sikres robuste rammer for
udvikling af Midtbyen:

•

Byens programmering skal understøtte byens flow

•

•

Der skal skabes forskellige oplevelser i byens rum

Udvikling af kvartersplaner, der sikrer en mangfoldig udvikling
af Midtbyens kvarterer.

•

Forbindelsen mellem by og havn skal styrkes

•

•

Byoplevelsen skal starte fra ankomsten

Revision af kommuneplanrammerne, der sikrer en kvalitativ
udvikling af Midtbyen med varierede boliger, nærrekreative områder, servicefaciliteter, detailhandel mv.

•

Byens rum skal udvikles mangfoldigt med plads til alle

•

Implementering af eksisterende strategier og planer.

•

Midtbyen skal være grønnere

•

Der skal sikres gode vækstforhold

•

Byens natur skal være mangfoldig

•

Der skal skabes sammenhængende grønne og blå forbindelser

•

Der skal være et bredt udbud af rekreative funktioner

•

Byens natur skal være synlig og nærværende

•

Byens natur skal styrkes, når byen omdanens

Budgetkatalog
Budgetkataloget sætter rammerne for, hvilke projekter og indsatser,
der skal arbejdes med indenfor budgetperioden 2019-2025 og indeholder.

•

Kvarteridentiteten skal styrkes

•

•

Omdannelsesområderne skal udnyttes til at
skabe identitet

•

De sociale relationer skal styrkes

•

Biltrafikken skal betjenes udefra og ind

•

Parkering skal være let og overskuelig

•

Det skal være mere attraktivt for fodgængere

•

Midtbyen skal styrkes som cykelby

•

Midtbyens citylogistik skal være effektiv og bæredygtig

•

Den kollektive transport skal styrkes

Udviklingen af konkrete omdannelses- og renoveringsprojekter,
samt prioriterede indsatser, som alle skal bidrage til at opfylde
Midtbystrategiens 5 målsætninger.
Der er både i projekterne og de enkelte indsatser et overordnet
fokus på at skabe bedre byrum at opholde sig i og en forbedret
bæredygtig mobilitet.
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SIGNATUR
Omdannelsesområder i Midtbyen
Områder, der omdannes til nye blandede
byformål

Fjordmarken

Mere

BY- OG
BOKVALITET

Spritten
• 600-800 nye boliger
• Kultur
• Erhverv

Aalborg Kommune ønsker at skabe en mangfoldig
og levende Midtby, både for dem der bor, arbejder
og bruger byen. Midtbyen skal udvikles med kvalitet for øje, og der skal være plads til alle, både
hvad angår udbuddet af boligtyper, erhverv, byrumsoplevelser, funktioner og rekreation.
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Byområder med mulighed for fortætning med
boliger

Omdannelsesområder uden for
Midtbyen

Omdannelsesområder i Midtbyens periferi,
som er med til at øge det samlede
befolkningsgrundlag for Midtbyen

Aalborg Vestby
Station

Toldbod Plads

Bispensgade

Sygehus Nord-området
• 600-750 nye boliger
• Erhverv/detailhandel

Aalborg Midtby er i vækst og har de senere år oplevet en mærkbar udvikling med nye, blandede
byområder. Inden 2025 forventes det, at Midtbyen vokser med ca. 3.500 beboere, hvilket svarer
til næsten 1/5 af den samlede befolkningstilvækst
i Aalborg Kommune. Samtidig vil der ske en ændring i befolkningssammensætningen, som er
med til at stille nye krav til byens udbud af boligtyper og friarealer.
Byfortætning spiller en afgørende rolle for at
skabe et levedygtigt grundlag for Midtbyens detailhandel, restauranter og kulturtilbud, og det er
derfor også vigtigt, at der fremover sikres et godt
grundlag for, at Midtbyen kan udvikles. Fortætning handler ikke kun om at skabe plads til flere
boliger, men i lige så høj grad om at sikre rammerne for, at Midtbyen også er et attraktivt sted at bo
og leve.

Potentielle fortætningsområder

Stigsborg Havnefront
• ca. 1.500 nye boliger
• Erhverv
• Institutioner

Nytorv
Musikkens Hus

Budolfi Plads/Sankelmarksgade
• ca. 100 nye boliger
• Erhverv/detailhandel
Algade

Nørregade

Østre Havn
• ca. 1600 nye boliger
• Erhverv

Nordkraft

Danmarksgade

Almen Kirkegård

Sauers Plads

Kongrescentret

John F. Kennedys
Plads
Kildeparken

Oversigtskort over igangværende og kommende byudviklingsområder i Aalborg Midtby. Den markante fortætning med nye boligog erhvervsområder er med til at styrke Aalborg Midtby som et
levende byområde, men sætter samtidig pres på byens rum.

Jyllandsgade

Godsbanen
• 1.250 nye boliger
• Erhverv
• Uddannelse

Hjulmagerkvarteret
• 600-700 nye boliger
• Erhverv/detailhandel

Østre Anlæg
Karolinelund

Der skal sikres et bredt udbud af byfunktioner
Fortætning af Midtbyen er med til at skabe et større grundlag
for byens detailhandel, restaurations- og kulturtilbud, samt
en større attraktion for de typer af erhverv og uddannelse,
der søger Midtbyen og det urbane som lokalitet. En vækst af
byfunktioner er derfor en naturlig følge, der skal indtænkes i
planlægningen af Midtbyen og nye byudviklingsområder. De
kan samtidig være en driver for udviklingen af det enkelte
område. En ny befolkningssammensætning i Midtbyen er
ligeledes med til at skabe ændrede behov for servicefaciliteter, institutioner, dagligvarebutikker og udearealer, hvilket
skal indtænkes i planlægningen.
Spritten er under udvikling til et nyt mangfoldigt byområde, hvor der
bl.a. er indtænkt boligtyper og byrum, som kan tiltrække børnefamilier.

Børnehaven Karolinelund er en nybygget daginstitution, som er opført pga. et stigende antal børnefamilier i Midtbyen. Flere centralt
placerede institutioner er under planlægning.

Byen skal udbygges med varierede boligtyper
Midtbyens boligmasse består af mange og små lejligheder,
som i høj grad appellerer til en ung befolkningsgruppe. For at
understøtte en bredere befolkningssammensætning skal nye
byudviklingsområder udvikles, så der sikres variation og kvalitet, både hvad angår boligtyper, ejerforhold og boligstørrelser. Det er samtidig vigtigt, at byomdannelsesområderne udvikles med et miks af kvalitetsprægede boligtyper, som gør
områderne robuste og levedygtige.

Rækkehuse/townhouses er en boligtype, som både kan tilpasses Midtbyens tætheder, samtidig med at det har nogle af forstadens kvaliteter som fx eget hus og privat have.

Det er vigtigt, at der planlægges for nye boliger, som også appellerer til de nye målgrupper. Der skal således både være boliger til de unge, der
ønsker at blive i byen efter endt uddannelse, de kvalitetsbevidste boligsingler, der bliver og stifter familie i Midtbyen, samt 50+’erne, der ønsker
at flytte til byen for at være tættere på kulturlivet.

Byens rum skal være attraktive hverdagsrum
Nye boligtilbud er med til at stille nye krav til udearealerne.
Det skal sikres, at byomdannelser sker på en måde, så områdernes udearealer udvikles til en bred målgruppe. I den tætte by er der kamp om pladsen, og det kan derfor ofte være
udfordrende at få skabt de nødvendige udearealer i direkte
tilknytning til boligen. Derfor er det også vigtigt at sikre, at
byens offentlige rum også kan fungere som attraktive hverdagsrum for dem, der bor i byen, og at de udvikles på en
måde, så de understøtter en mangfoldig anvendelse.

Boxtown er et nyt lokalt fødevaremarked, som er et af startskuddene
for udviklingen af Spritten til et nyt levende bolig- og kulturområde.

Sygehus Nord-området skal omdannes til et nyt mangfoldigt byområde, hvor den centrale placering og nærheden til regionale knudepunkter er med til at skabe en særlig attraktionsværdi.

Ved Godsbanen er udearealerne indrettet, så de appellerer til aktiv
brug blandt de unge befolkningsgrupper, der bor i området.

11

SIGNATUR

Byboulevard
Særlig rekreativ ankomstvej til Midtbyen
Urbane hovedstrøg
Særlige gader/boulevarder med markant arkitektur
og blandede byfunktioner (detailhandel,
restauranter, boliger, service), der er med til at
understrege byens storbykarakter.
Strøggader
Netværk af byrum og forbindelser med særlig
tilknytning til detailhandel og beværtningsområder.
Latinernetværk
Den historiske bys fintmaskede netværk af gader,
gyder og større og mindre pladsdannelser.

Mere liv i

BYENS
RUM

Spritten

Fjordforbindelser
Særlige forbindelser, der skal styrke flowet mellem
Limfjorden og Midtbyens øvrige byrum og
forbindelser.
Kulturelle ankerpunkter
Kulturinstitutioner med stor lokal og regional
tiltrækning
Oplevelsesrige forbindelser
En serie af forbindelser, der supplerer og nidgår
som en del af Midtbyens netværk, og som tydeligt
angiver retninger og forbindelser til Midtbyens
særlige destinationer.
Ankomststeder
Særlige ankomststeder for bilister langs Midtbyens
randgader.

Aalborg Midtby er et kraftcenter for kultur, historie, handel og byliv, der strækker langt ud over
kommunens grænser, og målet er, at Midtbyen
også fremover skal være med til at styrke Aalborgs storbykarakter.

Ankerfunktioner
Områder, hvor der skal indtænkes særlige
ankerfunktioner i forbindelse med byomdannelse.

Vesterå

Utzon Center

Reberbansgade
Sygehus Nord

Midtbyen består af mange lag, der hver især har
stor betydning for byens attraktionsværdi, men
det er alt det, der foregår mellem bygningerne,
som er med til at samle de mange lag og skabe
en samlet oplevelse for byens brugere. Byens rum
og rumlige forløb har således en særlig rolle som
ramme omkring Midtbyens mange funktioner, og
et attraktivt bymiljø er afgørende for, at Aalborg
fortsat kan have en rolle på det nationale og internationale marked, som en attraktiv by at bo i,
besøge, arbejde i og flytte til.
Omdannelsen af Aalborg Havnefront har givet
byen et enormt kulturelt og rekreativt løft, som
har ført Aalborg ind i en helt ny liga, der strækker
sig langt ud over landets grænser. For at Midtbyen
også i fremtiden kan spille en rolle på det internationale marked er det vigtigt, at også det fysiske
miljø i den øvrige Midtby kan danne rammerne
omkring et levende bymiljø, der både kan understøtte byens detailhandel, virksomheder og kulturelle oplevelser.

Havnepromenade
Øst-vestgående fodgænger- og cykelforbindelse
langs Limfjorden

Kloster
Museum
Budolfi
Plads

Musikkens Hus

Budolfi
Kirke

Medborgerhuset
Vor Frue Kirke

Ansgar Kirke

John F. Kennedys
Plads

Aalborg Kongres- og
Kulturcenter
Kunsten

Kennedyarkaden
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Aalborghus Slot

For at styrke den samlede byoplevelse skal der frem mod 2025 arbejdes strategisk med
en udvikling af forskellige rumligheder i Midtbyens byrum og forbindelser, som samtidig
kan være med til at styrke byens flow. Med ”byens flow” menes den måde, man uhindret
kan færdes rundt i byen med en oplevelse af god sammenhæng, både fysisk, visuelt og
funktionelt.

Nordkraft

Stigsborg Havnefront
Spritten

Østre Havn

Sygehus Nord

Hjulmagerkvarteret

Midtbyens netværk af gader og byrum skal udvikles mangfoldigt, og
strategiske ankerpunkter samt stedsspecifikke herlighedsværdier skal
være med til at understøtte et oplevelsesrigt flow i byrumsnetværket.

For at styrke Midtbyens oplevelsesflow skal der arbejdes strategisk
med at udvikle fodgængernetværket, så der skabes cirkulære flow
mellem Midtbyens forskellige ankerpunkter og rumligheder. Dermed
undgås lineære flow, der har tendens til at skabe døde ender i byen.

Forbindelsen til de nye byudviklingsområder i og omkring Midtbyen
skal styrkes, så der skabes attraktive cykel-og fodgængerstrøg. Samtidig er det vigtigt at arbejde strategisk med ankerfunktioner i de nye
byudviklingsområder, som kan understøtte flowene.

Midtbyens oplevelsesflow skal styrkes
Midtbyens netværk af byrum og rumlige forløb skal udvikles,
så de er med til at understøtte byens liv og styrke Midtbyen
som en samlet oplevelse af kultur, detailhandel, rekreation,
udespisning, mv.
Midtbyens netværk af gader og byrum skal derfor udvikles,
så de i højere grad er med til at styrke et sammenhængende
flow i byen, gennem forskellige indretninger og rummeligheder, der gør det attraktivt og oplevelsesrigt at bevæge sig
rundt.
Midtbyens forbindelser skal udvikles, så de cirkulære flow
styrkes og døde ender i byens handelsgader og rekreative
strøg nedbringes.

Byens programmering skal understøtte byens flows
Der skal arbejdes strategisk med en programmering af Midtbyen, så særlige ankerfunktioner, byrum, destinationer og
stedsspecifikke herlighedsværdier alle er med til at styrke
bevægelsesmønstret i Midtbyen. Det kan både være særlige
butikker eller kulturelle tilbud med et regionalt opland, men
det kan i lige så høj grad udgøres af f.eks. særlige destinationer, historiske områder og bygninger.

Strækningen mellem Nytorv og Nordkraft har en særlig rolle som en
del af et cirkulært oplevelsesflow i Midtbyen, ligesom det er et vigtigt
forbindelsesstrøg mellem Midtbyen og den østlige del af byen.

I 2019 bliver den vestlige del af Algade omdannet til strøggade og
er herved med til at styrke det cirkulære oplevelsesflow i Midtbyens
centrale handelsgader.

Der skal skabes forskellige oplevelser i byens rum
For at styrke byoplevelsen er det vigtigt, at alle gader og
rum ikke er ens. Ved at arbejde målrettet med en udvikling
af forskellige typer rumligheder og forbindelser i Midtbyen,
(se kortet side 12), skal der arbejdes med at skabe identitet
og varierede oplevelser på vej rundt i byen. Byens rumlige
udformning skal være med til at afspejle stedets herlighedsværdier, hvilket fx kan være en særlig arkitektur, historiske
bygninger og steder, topografi eller særlige landskabstræk.
Belysning, belægning, beplantning og byrumsinventar er
nogle af de virkemidler, der er med til at styrke områdernes
forskellighed og identitet, og som kan styrke den rumlige oplevelse af byens flow.
Latinernetværket er med til at skabe små, karakterfulde smutveje i den centrale Midtby og skal styrkes som en vigtig del af byens
oplevelsesnetværk.

Vesterbro karakteriseres som et urbant hovedstrøg. Her opleves byens puls, og storbykarakteren understreges af en høj intensitet af trafik, tæt bebyggelse, erhverv og en helt særlig arkitektur.

Langs Havnefronten er der arbejdet med belysning som et identitetsskabende element, der er med til at skabe en særlig oplevelse på
strækningen. Belysning er et af de virkemidler, der skal arbejdes med
for at styrke byoplevelsen. Foto: Christian Ankerstjerne
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Forbindelsen mellem by og havn skal styrkes

I takt med byens udvikling og omdannelse af nye byområder i Midtbyen, har Havnefronten fortsat en stor rolle som
et sammenhængende rekreativt forløb, der skaber en oplevelsesrig forbindelse til Midtbyens nye bykvarterer og ikke
mindst til det nye kulturområde Spritten ved den tidligere
Spritfabrik.
Der er fortsat et stort potentiale i at styrke de nord-syd-gående fjordforbindelser mellem den kommercielle bymidte
og den rekreative havnefront, og inddrage Havnefronten
som en mere aktiv del af hele oplevelsesforløbet i Midtbyen. Der skal derfor være fokus på at skabe flere centrale
fjordforbindelser til Limfjorden, så de rekreative kvaliteter
ved fjorden i højere grad indgår som en del af bymiljøet,
ligesom de kommercielle aktiviteter i Middelalderbyen i højere grad bringes i spil som en del af Havnefronten.

Forbindelse til Fjordmarken
og Vestre Fjordpark

Spritten kommende kunsthal og teater
Utzon Center

Forbindelse til
Stuhrs Brygge

Aalborghus Slot
Musikkens Hus
Nordkraft

Havnefronten forbinder flere af byens kulturelle attraktioner som
perler på en snor, og skal fremover styrkes som byens rekreative forbindelsesstrøg mellem øst og vest.

Obels Kanal udgør en fysisk barriere, der er med til at bryde det sammenhængende forløb langs Havnefronten. Ved at styrke forbindelsen
på tværs af kanalen, fx. med en bro, kan forbindelsen mellem Midtbyen og Havnefront Vest styrkes.

Rekreation

Handel

Sankt Hans Gade forbinder Havnefronten med Nørregade i den østlige del af Midtbyen og skal ved en omdannelse i højere grad synliggøres som en del af Midtbyens oplevelsesflow.
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Vesterå er en af de centrale nord-syd-gående strøggader, der i højere
grad skal styrkes som forbindelsesstrøg mellem Havnefronten og den
historiske Midtby.

Kultur

De nord-syd-gående gader (’Fjordforbindelser’ på kort side 12) har en
vigtig rolle som forbindelsesled mellem Havnefronten og den historiske Midtby, og en udvikling af forbindelserne er med til at styrke det
cirkulære oplevelsesforløb i Midtbyen.

Byoplevelsen skal starte fra ankomsten

Allerede ved ankomsten til Midtbyen skal der være et levende bymiljø, der inviterer videre ind til Midtbyens kerne. Ankomsten til Midtbyen sker forskelligt, afhængigt af, om du er
i bil, med kollektiv transport, på cykel eller gåben, men lige
vigtigt er det, at der fra ankomstpunktet er en naturlig og
oplevelsesrig forbindelse videre ind til byens kerne. Ved en
strategisk indsats med særlige oplevelsesrige ruter i byen
kan Midtbyens afstande mellem eksempelvis gågaderne og
de store parkeringsanlæg i Midtbyens periferi opleves og synes kortere.

Ankomsten til Midtbyen sker forskelligt, afhængigt af, om man ankommer på cykel, i bil eller med kollektiv transport. Fælles gælder det, at
byoplevelsen skal starte allerede fra ankomsten, så det bliver mere
interessant at bevæge sig videre rundt til fods.

Parkeringspladsen på Sauers Plads er én af Midtbyens centrale ankomstpunkter for bilister. Forbindelsen til og fra byens gågader er dog
svær at aflæse, og der skal derfor gøres en indsats for at skabe et
oplevelsesrigt og logisk flow til byens handelsgader.

Byens rum skal udvikles mangfoldigt med plads til
alle

Byens rum bruges af en bred målgruppe, både unge og gamle, beboere, besøgende og turister, og for fx de udsatte borgere er byens rum også deres dagligstue. Der skal være plads
til alle, men det er ikke sikkert, at alle byrum skal appellere til
alle på en og samme gang. Nogle byrum indbyder til høj aktivitet, andre til stille rekreation, nogle er særligt anvendelige
for unge, andre for børnefamilier og andre igen for seniorerne. Samtidig kan de forskellige brugergrupper samtænkes,
som fx børn og ældre, der har stor glæde af hinanden og gensidigt gør byrummet mere attraktivt for hinanden.

Aalborghus Slot er under udvikling til at danne nye rammer for bl.a.
Stadsarkiv og museum med en levende og moderne formidling af vores fælles historie og kulturarv. Slottet kan derfor fremover blive en
vigtig brik i udviklingen af en levende Midtby.

Byens kulturelle aktiviteter skal i højere grad udfoldes uden for kulturinstitutionerne og blive en aktiv del af byen. Det kan både være i form
af musikoplevelser, historiske installationer, midlertidige kunstudstillinger o.lign., som fx de mobile ’kunsthaller’, som i forbindelse med Kunsthal Nords kunstfestival 2017 (billedet) blev placeret på byens pladser.
Foto: Kunsthal Nord/Niels Fabæk

Ved at udforme byens rum med fleksible rammer kan man i højere grad sikre aktivitet året rundt. Mariaparken i Vejle er et
godt eksempel på et fleksibelt byrum, der om sommeren anvendes som multibane og om vinteren omdannes til skøjtebane.
Foto: Bascon

Byens rum skal både kunne rumme store events med regional tiltrækningskraft, ligesom de skal kunne tilbyde små, intime oplevelser for dagligdagens brugere. Samtidig er det en
tendens at byens kulturliv i højere grad foregår ude i byens
rum og indgår derfor som en del af den samlede byrumsoplevelse.
Midtbyens fysiske rammer skal udvikles, så de er med til at
understøtte en mangfoldig anvendelse, der kan styrke bylivet året rundt, hele døgnet. Det stiller krav til, at der indrettes forskellige typer af byrum i forskellig skala, og byrum med
fleksible rammer, som har mangfoldige anvendelsesmuligheder.
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SIGNATUR
Eksisterende parker og grønne byrum
Potentiale til at styrke byens grønne netværk.
Havnepromenade

Mere

NATUR
I BYEN

Eks. forbindelse med grønt præg

Fjordmarken

Aalborg
Vestby Station

Jomfru Ane Parken
Vesterå

De grønne områder giver andre oplevelser og
muligheder end det byggede miljø. I den tætte
Midtby er bygningerne ofte høje. Træer er med
til at styrke den menneskelige skala og skaber
kontrast til de statiske bygninger. Samtidig bidrager de til et rart mikroklima, der gør det mere
attraktivt at opholde sig i byens rum. Med klimaforandringernes forventede mere ekstreme vejr,
bliver bynaturen en endnu vigtigere brik i forhold
til at sikre det attraktive bymiljø og beboernes
velbefindende.

Sygehus Nord

Vesterbro

Byens natur består af mange elementer som fx
parker, grønne områder, træer og ikke mindst
Limfjorden og den grønne struktur forbinder
byen med landskabets grønne kiler. Bynaturen er
levesteder for dyr og planter. Samtidig er det en
vigtig del af et attraktivt bymiljø. Det bidrager i
høj grad til vores sundhed og trivsel og mennesket er knyttet til naturen.

Slotsparken
Nytorv
Lommeparken

Gåsepigen

Budolfi Plads

Østerbro

sgade

Danmark

Almen Kirkegård

Frederikstorv
Østre Anlæg
Karolinelund

I Midtbyen er pladsen trang og omskifteligheden
stor. Derfor kræver det en særlig indsats at sikre
plads til det grønne, så det kan trives - også på
sigt. Når byen fortættes, øges presset på friarealerne. Flere brugere skaber øget slid, og derfor
skal vi sikre en balance i forhold til udbuddet af
grønne arealer, så deres funktionalitet sikres.

Kildeparken

John F. Kennedys
Plads
Jyllandsgade

Mølleparken
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Østerå

Illustrationen angiver de grønne områder og rekreative
forløb i Midtbyen, der skal styrkes frem mod 2025.

Østerå

grønne tage
bytræer

parker og
grønne lommer

grønne facader

naturområder

grønne veje

Naturligt udløb
af overfladevand

Midtbyen skal være grønnere

For at skabe en grøn Midtby skal alle gode muligheder gribes: et hul i husrækken, et ubebygget hjørne, en lommepark,
et åbent forareal eller en midlertidigt ubenyttet grund. I den
eksisterende by er mulighederne ofte begrænsede i forhold
til at skaffe nye permanente arealer, hvor der samtidig kan
skabes gode vækstforhold. Derfor er der et særligt fokus på
at sikre plads og sammenhæng i den grønne struktur, når
byens fysik ændres.
Samtidig er det vigtigt, at behovet for større grønne områder også varetages for at sikre, at Midtbyens borgere har
adgang til de rekreative funktioner, der sikrer det gode liv.

Både byens mellemrum og bygningernes overflader kan udnyttes til at skabe en grønnere Midtby. I den tætte Midtby skal alle muligheder udnyttes for at skabe mere grønt i byen.

Der skal sikres gode vækstforhold

For at sikre en grøn Midtby er det først og fremmest vigtigt
at sikre plads og adgang til byens natur. Oplevelsen og
funktionaliteten af den grønne by afhænger af flere ting,
men helt centralt er det, at vækstforholdene er i orden.
Træer har stor betydning både oplevelsesmæssigt, biologisk
og klimatisk, men samtidig kræver det en særlig indsats at
få træerne til at blive gamle i den tætte by. Fx kræver træer
plads både over og under jorden, vand og lov til at stå det
samme sted for at trives. Samtidig skal artsvalget passe til
det enkelte sted.

Kastanien ved Vor Frue Kirke er plantet før 1980, men er stadig i sin
ungdom. Den skaber allerede et særligt byrum, der er attraktivt at
være i. Stedets kvalitet og identitet udvikler sig med træet.

Hvor der ikke er plads til træer, kan bede, stokroser eller klatreplanter
også være med til at skabe en frodig og grøn gade i lidt mindre skala. I
omdannelsesprojekter bør der dog altid sikres plads til træer.

Budolfi Plads er under omdannelse til et nyt, grønt byrum i Midtbyen,
der opføres på et dæk over en offentligt tilgængelig parkeringsplads.

Grønne områder kræver tid for at udvikle sig til frodige oaser, der kan klare at blive brugt af de mange brugere. Særligt de gamle og større sammenhængende arealer har stor
betydning i forhold til den biologiske, rekreative og oplevelsesmæssige værdi, ligesom store, gamle træer bidrager til at
skabe en særlig identitet og kan blive ikoner i et område.
Det er derfor vigtigt at sikre, at der skabes gode vækstbetingelser, så byens natur har god mulighed for at udvikle sig
over tid.
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Byens natur skal være mangfoldig

Variation er vigtig for at sikre et bredt udbud af levesteder
for dyr og planter. Et varieret artsvalg sikrer også en større
robusthed i beplantningen og skaber et mangfoldigt udbud i
naturoplevelser fra de mere haveprægede anlæg til de selvgroede arealer. Der findes ofte også mange kvaliteter, hvor
naturen selv indfinder sig, og fremtidig udvikling af arealerne
skal tage udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter. Ved at
skabe større artsdiversitet i vores bytræer øges planternes
robusthed, og risikoen mindskes for, at klimatiske ændringer
og nye sygdomme rammer store dele af byens træer samtidigt, som vi så med elmesygen.

Lind - 40%
Løn - 24%
Andet - 8%
Pil - 7%
Eg - 6%
Kirsebær - 5%
Kastanie - 4%
Tjørn - 3%
Røn - 3 %
Ask - 3 %

Der skal skabes sammenhængende grønne og blå
forbindelser

Illustrationen viser en oversigt over eksisterende træer i planområde
1, hvor Aalborg Midtby indgår, hvor 64% af byens træer består af kun
to plantetyper, hvilket gør Midtbyen særlig sårbar overfor plantesygdomme. Det er derfor vigtigt, at der fremadrettet arbejdes med større variation i artsvalget.

På godsbanearealet gror selvsåede træer og urter mellem de mange
kulturspor, hvor det giver en helt særlig oplevelse af bynaturen. En
midlertidig sti giver bedre adgang gennem arealet og har gjort flere
opmærksomme på stedet.

Langs kanalen gennem Hjulmagerkvarteret løber en trampesti, som
en del af den grønne kile der forbinder Midtbyen, Østeråparken og
Østerådalen helt ud i Indkildedalen. Samtidig skaber vandet og den
frodige og lidt vilde beplantning en helt særlig oplevelse.

Den nordlige del af Rantzausgade er et godt eksempel på, hvordan
få, store træer og facadebeplantning kan styrke oplevelsen af en
grøn by. Styrkes den grønne karakter i den sydlige del af gaden, kan
det give oplevelsen af et sammenhængende grønt forløb.

Vand som et rekreativt element i byens rum er særligt med til at tiltrække børn og skaber aktivitet og leg i de urbane rum.

Åbningen af Østerå er med til at skabe en ny, rekreativ forbindelse
igennem Aalborg Midtby, der strækker sig fra Havnefronten i nord,
til Gabriel syd for Østre Alle. Første etape af åbningen af Østerå ved
Musikkens Hus er blotlagt i 2018.

Placeringen af de grønne arealer er vigtig i forhold til deres
funktionalitet. Det handler ikke kun om at udlægge flere
grønne områder, men også om at sikre og styrke forbindelser i det fintmaskede net af grønne forløb mellem fjorden,
parkerne og det byggede miljø.
De grønne, sammenhængende forløb skaber bedre vilkår for
dyr og planter, og ved at trække det grønne helt ind i bebyggelserne bindes naturen og byen også tættere sammen og skaber lettilgængelige og oplevelsesrige grønne og blå forløb til
både transport og motion. Det øger også adgangen til de grønne områder, som kan rumme en bredere vifte af aktiviteter.
Alt efter konteksten kan et grønt forløb både være en grøn
sti, men også et gadeforløb, der i kraft af en række tiltag som
grønne facader, gadetræer og lignende danner en helhed,
der opleves som et særligt grønt miljø.
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Der skal være et bredt udbud af rekreative funktioner

Byens natur er en vigtig brik i forhold til at fremme fysisk,
mental og social sundhed og trivsel. Udfordringer som overvægt, diabetes, inaktivitet og stress bliver større og større.
Derfor er der et særligt ansvar i forhold til at få skabt rammer, der både understøtter mulighederne for at bruge de
grønne rum i dagligdagen og samtidig gøre fysisk aktivitet
attraktivt, fx ved at skabe oplevelsesrige gangforløb.

Jomfru Ane Parken er et af de få grønne områder, der ligger helt centralt, meget synligt, og ofte med en stor koncentration af mennesker. Det
understreger behovet for grønne åndehuller med sol og læ i den tætte by.

Der er både brug for store rum, hvor man kan få byen på afstand og komme ned i tempo, de nære rum, hvor man kan
finde ro, lege og møde naturen i lille skala, og de sammenhængende forløb, der gør løbeturene og udflugterne til fods
og på cykel varierede og interessante. Bynaturen skal derfor
udvikles med diversitet, både hvad angår funktionalitet, udtryk og artsvalg, så både unge og gamle, den brede almenhed
og minoriteterne kan rummes side om side.
Det er vigtigt, at områderne er rare at være i, og der har det
stor betydning, at der er læ, rum og mulighed for sol og skygge, alt efter årstiden. Det er kvaliteter, der især er udfordret,
når man bygger højt.
Mulighederne for leg er rigtig vigtige i forhold til børns udvikling, men samtidig bliver legepladser ofte mødesteder,
hvor relationer opstår, og både børn og vokse får rørt sig,
hvis rammerne er til det. Legepladserne er en mulighed for
at tage en pause fra dagens program for både store og små,
og det skaber liv i byens rum. En frodig legeplads med gode
muligheder for ophold er ofte attraktiv, og er det et rart sted
at være – også som voksen - bliver besøgene længere.

Byens natur skal være synlig og nærværende

Udvikling af nye grønne byrum i den urbane kontekst er med til at styrke de nærrekreative tilbud i Midtbyen og til at skabe mere synlig natur
i byen. Inspirationsbillede fra København.

Rekreative kvaliteter lige uden for døren giver bedst mulighed for at
bruge dem i hverdagen. Nærhed er især vigtigt for grupper som børn
og ældre. De opholder sig tit nær bopælen uanset forholdene. Børn
bruger naturen i deres leg, og den styrker deres motorik.

Ophold i grønne områder har en positiv effekt på sundheden. Afstanden til grønne områder påvirker forekomsten af stress, overvægt og
fysisk aktivitet. Er parken over 1 ha, stiger frekvensen af besøg markant ved afstande under 300 m, mens større arealer også påvirker viljen til at flytte sig længere og oftere. Her ses Aalborgs grønne områder med afstandszonerne 100 m (under 1 ha), 300 m (1-5 ha) og 500
m (over 5 ha) samt de store barrierer i forhold til at benytte arealerne
på trods af en kort afstand i fugleflugt.

De nære arealer har stor betydning i hverdagen. Vi ved, at
de helt nære grønne arealer også er med til at understøtte
hyppigere brug af parkerne længere væk. Naturen i byen skal
være let at få øje på. Parkerne skal trækkes ind i byens rum,
og fortællingen om fjorden og vandet skal styrkes. Vi skal
bringe naturen i byen tæt på, hvor borgere og brugere færdes og bor, så det er let og rart at komme ud og opleve den
hver dag. Synligheden understøttes også de steder, hvor der
er visuel forbindelse fra Midtbyen og til fjorden og Aalborg og
Nørresundbys grønne toppe. Det er med til at styrke oplevelsen og fortællingen om den grønne og blå by.

Byens natur skal styrkes, når byen omdannes

Ved større omdannelser kan de rekreative strukturer åbne
sig op mod omgivelserne, og selv ved mindre omlægninger
af fx parkeringsarealer, veje eller en enkelt matrikel kan små
indsatser være med til at øge synligheden og styrke sammenhængene af den grønne by. Når byens fysik ændres, skal
det derfor være en selvfølge, at de rekreative strukturer sikres og udbygges, hvor det er muligt.
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Nørresundby bymidte

Forskellige

BYKVARTERER
Aalborg Midtby karakteriseres ved en enorm
foranderlighed og mangfoldighed i både det
fysiske og det levede miljø. Midtbyen er et kludetæppe af forskellige bystrukturer, anvendelser og
arkitektoniske udtryk, der afspejler tidens foranderligheder, ligesom menneskene, der bor og
arbejder her, er med til at sætte et særligt aftryk
på det liv, der udfoldes.
Midtbyen kan inddeles i forskellige bykvarterer,
der tilsammen udgør en mangfoldig og levende
Midtby, og som hver for sig udtrykker en helt
særlig identitet og fortælling om stedet. Nogle
kvarterer har sine rødder tilbage til byens fødsel,
mens andre kvarterer stadig er under udvikling.
Hver især er områdernes fysiske udformning,
historie og funktioner med til at skabe en særlig
identitet til det enkelte kvarter, som er med til
at styrke tilhørsforholdet for dem, der bor og
arbejder der.

Fjordmarken
Stigsborg Havnefront

Havnefront Vest
”Boligkvarter og nyt kulturcentrum”

Vestbyen
Reberbansgadekvarteret
”Brokvarter og fastfoodmekka”

Aalborg Havnefront
”Rekreativt og kulturelt knudepunkt”
Østre Havn

Middelalderkvarteret

Klostermarken

”Strøgkvarter og historisk Midtby”

Østerbrokvarteret
Karolinelund
”En oase med kant”
Danmarksgadekvarteret
Hobrovejkvarteret

”Etnisk mangfoldighed og grønttorv”

Øgadekvarteret
Godsbanen
”Transit og campus”

Midtbyens kvarterer skal udvikles, så de er med til at understøtte byens mangfoldighed,
så der skabes identitet og sammenhængskraft i de enkelte kvarterer.
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Kærlundsmarken

Hjulmagerkvarteret
”Det selvgroede kvarter”

Kvarteridentiteten skal styrkes

Stedets herlighedsværdier og særlige historie er med til at
skabe en unik fortælling om det enkelte kvarter, som kan
være med til at styrke områdets identitet og attraktionsværdi.
Kvarteridentiteten er med til at styrke tilhørsforholdet til
stedet, samtidig med, at det kan være med til at skabe en
særlig attraktionsværdi til området. Der skal derfor arbejdes
målrettet med at styrke de enkelte kvarterers særlige identitet, hvilket skal afspejles i udviklingen af områdernes byrum,
bebyggelse, beplantning mv.

I 2017 blev Nørregade omdannet med ny belægning og beplantning,
som i sit udtryk har været med til at fremhæve den helt særlige karakter i området, både hvad angår områdets arkitektur og detailhandel.

En omdannelse af Hjulmagerkvarteret med udgangspunkt i områdets stedbundne potentialer kan være med til at give kvarteret en helt særlig
identitet, hvilket både kan afspejle sig i områdets funktioner og arkitektoniske udformning. Illustration: TRANSFORM

Omdannelsesområderne skal udnyttes til at skabe
identitet

Større eller mindre byomdannelser kan være en mulighed
for at skabe forandringer, som har en afsmittende effekt på
kvarteret som helhed. Ved større eller mindre byomdannelser er det derfor vigtigt, at der udarbejdes en helhedsplan
for området, der sætter området i relation til hele kvarteret,
så omdannelsesprojekterne er med til at styrke kvarterets
identitet.

De mange takeawaysteder på Reberbansgade skaber en særlig identitet til området, som skal udnyttes ved den kommende omdannelse af
Sygehus Nord-området.

Omfattende borgerinddragelse og mulighed for medbestemmelse
har haft stor betydning for udviklingen af Karolinelund som et attraktivt mødested for kvarteret og Midtbyen.

De sociale relationer skal styrkes

Mødesteder er en vigtig forudsætning for at styrke byens
sociale bæredygtighed og er med til at fremme de sociale
relationer mellem områdets beboere. Udvikling af nye mødesteder i Midtbyens kvarterer som attraktive, lokale byrum har
derfor høj prioritet. Samtidig er det vigtigt, at mødestederne
udvikles sammen med borgerne, da medindflydelse er med
til at styrke tilhørsforholdet til stedet.

I forbindelse med udvikling af Karolinelund til en offentlig park, fik borgerne mulighed for at indtage byrummet med eksperimentende projekter, der var med til at skabe en stor forankring til området.

De gamle sygehusbygninger ved Sygehus Nord er med til at skabe en
særlig identitet til området, der også vil sætte sit præg på området
efter sygehuset er udflyttet.

Omdannelsen af Sygehus Nord får en afsmittende effekt på kvarteret
som helhed. Det giver fx mulighed for at gentænke områdets mobilitet, hvilket betyder, at Reberbansgade og Urbansgade fremover kan
få en ny rolle som strøggader.

Frederikstorv er et nyt byrum i Danmarksgadekvarteret, som er under udvikling til et nyt mødested, hvor grønttorvet er en særligt del af
stedets identitet. Kvarterets beboere er med til at sætte sit præg på
områdets udvikling.
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SIGNATUR
Gågader

Eksisterende gågader i Midtbyen

Fodgængernetværk

Vigtige fodgængerforbindelser, hvor der også
færdes anden trafik.

Oplevelsesrig forbindelse (principiel)
Særlige forbindelser, der skal etableres mellem
p-anlæg og Midtbyens strøggader

Bæredygtig

MOBILITET

Fredelig zone

Nedsat hastighed på lokalveje og evt. på
fordelingsveje

Overordnede trafikveje

P
P

Fordeler trafik til Midtbyen samt betjener
lokaltrafik mellem Aalborg og Nørresundby

Parkeringsanlæg
BRT

Højklasset busforbindelse

P

P

Regionalbusser
Bybusser
Busstoppested
Jernbane, togstation
Prioriterede cykelruter
Primære og sekundære

P

Kombinerede rekreative ruter - og
cykelpendlerforbindelser
Særlige krydsninger

P

Prioritering af bæredygtig mobilitet skal være
med til at gøre det mere trygt, sikkert samt miljøog klimavenligt at komme rundt. Mobiliteten skal
desuden tilrettelægges, så den fremmer fysisk aktivitet, da det øger sundheden. Fortætning medfører mere trafik til og i Midtbyen, og da pladsen
allerede er trang, og der er mange ønsker til, hvad
kvadratmeterne skal bruges til, er det særligt vigtigt at prioritere bæredygtig mobilitet.

P

P

P

For at gøre det let at ankomme til Midtbyen med
bil og samtidig mindske bilkørsel internt i Midtbyen skal bilerne holdes på det overordnede vejnet
længst muligt og herfra fordeles til parkeringsanlæggene langs Midtbyens randgader. Fra parkeringsanlæggene skal det gøres attraktivt og oplevelsesrigt at bevæge sig videre til strøggaderne.
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Vesterbro
P

Aalborg Midtby er regioncenter i Nordjylland, og
det skal derfor være let at ankomme hertil, uanset
om man kommer i bil, med kollektiv trafik, på cykel eller på gåben. Internt i Midtbyen er det dog de
bæredygtige transportformer gang, cykel og kollektiv trafik, der prioriteres højest, frem for fremkommeligheden for biltrafikken.

Der er ikke kun et særligt behov for at styrke den
bæredygtige mobilitet i Midtbyen – der er også
et særligt potentiale. Midtbyen er det sted i kommunen, der har den højeste tilgængelighed med
kollektiv trafik og cykel. Samtidig gør tætheden af
funktioner det attraktivt at gå rundt. Etablering af
BRT, forbedrede cykelforbindelser samt en udvidelse af fodgængernetværket skal være med til at
indfri dette potentiale.

Fordelingsveje

P

P

P

P

P

P

P
P

P
Plan for Midtbyens mobilitet i 2025.

P

P

P

P

P
P

Boulevarden og Vesterbro fordeler i dag trafik til parkering i den centrale del af Midtbyen indefra og ud, hvilket medfører en unødig trafikbelastning af Midtbyens interne vejnet.

Biltrafikken skal betjenes udefra og ind

P

P

Det skal være nemt og overskueligt for bilister at ankomme
til Midtbyen, men trafikbelastningen af Midtbyens interne
vejnet skal nedbringes.

P
P

P
P

For at gøre det mere overskueligt for bilister at ankomme til Midtbyen og samtidig mindske trafikbelastningen internt i Midtbyen skal
princippet om trafikbetjening af Midtbyen ude fra Østre Alle-ringen
og ind til randgadernes parkeringsanlæg styrkes, bl.a. gennem restriktioner for bilkørsel på Boulevarden, sidevejslukning til Vesterbro
og ny vejadgang til Sygehus Nord-området fra Saxogade.

Nedsættelse af hastigheden på veje af mindre trafikal betydning
i Midtbyen gør det mindre attraktivt at være gennemkørende og
mere attraktivt af være blød trafikant i Midtbyen.

Betjeningsprincippet, hvor biltrafikken holdes længst muligt
på det overordnede vejnet og herfra fordeles ind til de store parkeringsanlæg langs Midtbyens randgader, skal derfor
styrkes. Gennemkørende biltrafik skal ledes uden om Midtbyen, og den regionale, gennemkørende biltrafik skal ledes
uden om Limfjordsbroen og Vesterbro. Nedsættelse af hastigheden i gader af mindre trafikal betydning skal gøre det
mere attraktivt at være blød trafikant og mindre attraktivt at
være gennemkørende bilist.

Parkering skal være let og overskuelig

For at nedbringe den parkeringssøgende trafik internt i Midtbyen skal
de mindre, centralt placerede p-pladser nedlægges. Dette giver samtidig mulighed for at omdanne centrale trafikrum til nye byrum, fx ved
Vesterå og Urbansgade.

Der etableres nye, centrale p-anlæg i forbindelse med byomdannelse
ved hhv. Spritten, Hjulmagerkvarteret og Sygehus Nord.

Samtidig med, at parkeringen flyttes til randen af Midtbyen, er
det vigtigt, at forbindelserne mellem parkeringsanlæggene og
Midtbyens oplevelsesgader styrkes med logiske og oplevelsesrige
fodgængerforbindelser.

Det skal være let og overskueligt at finde en parkeringsplads,
når man ankommer til Midtbyen. Samtidig skal den parkeringssøgende biltrafik reduceres, således at trafikbelastningen af Midtbyens trange gaderum mindskes. Parkeringsstrukturen, med få, men store, parkeringsanlæg og med let
adgang fra midtbyens randgader, skal derfor styrkes. For at
gangafstanden fra parkeringsanlæggene i randen skal opleves kortere, skal forbindelsen fra parkeringsanlæggene og
videre ind til Midtbyens strøggader gøres attraktive. Forbindelserne skal ikke kun være trygge, sikre og intuitive, men
også oplevelsesrige og visuelt attraktive.
I forbindelse med byens udvikling kan der omdisponeres på
kantstensparkering til fordel for grønt, cykelparkering eller
lignende.

Det skal være mere attraktivt for fodgængere

Uanset, om man ankommer med bus, tog, bil eller cykel, foretages den videre tur rundt i Midtbyen som regel til fods. I
Midtbyen er alle så at sige fodgængere. Det er vigtigt at styrke Midtbyens fodgængerflow, og det skal være nemt, trygt
og oplevelsesrigt at bevæge sig rundt til fods. Flere fodgængere er med til at styrke bylivet og bidrager til en øget brug
af Midtbyens handels- og kulturtilbud. Samtidig er gang miljøvenligt og øger sundheden.
Gågadenettet er i dag delvist fragmenteret, og de fleste
gangforbindelser er i øst-vestlig retning - kun få går nordsyd. En målrettet indsats skal være med til at udvide Midtbyens fodgængernetværk, så der i højere grad skabes et cirkulært fodgængerflow i Midtbyens oplevelsesstrøg.
Midtbyens fodgængernetværk består i dag af to lineære forløb, hhv.
langs gågaderne og langs Havnefronten. Gågaderne ender dødt i begge
ender, og kun få gader skaber forbindelse til Havnefronten mod nord.

En omdannelse af centrale gader til nye fodgængervenlige gader er med til at skabe et sammenhængende, cirkulært fodgængernetværk og gør det mere oplevelsesrigt at bevæge sig rundt til fods. Der er
potentiale for at omdanne flere af Midtbyens gader til attraktive fodgængerstrøg, herunder Nytorv-Nordkraft-strækningen, Algade, Vesterå, Reberbansgade og Urbansgade.
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Bybus
Jernbane
Stoppested
Forslag om havnebus
Eksisterende varetransport
Udvidet varetransport
Nye læssezoner

Lindholm

Midtbyen skal styrkes som cykelby

Primære cykelruter

Aalborg Kommune har en politisk ambition om at blive en af
Danmarks førende cykelbyer og at gøre cyklen til det foretrukne transportmiddel. Det er et mål, der kræver prioritering og bevidst synliggørelse af cyklisterne.

Sekundære cykelruter
Kombinerede rekreative ruter og
pendlerforbindelser
Kombinerede rekreative ruter og
pendlerforbindelser

Aalborg er i kraftig vækst, og cyklen skal give sit bidrag til at
udvikle byen til en effektiv og sympatisk storby med høj mobilitet og en skarp miljøprofil.
Midtbyen er kommunens vigtigste cykeldestination og samtidig knudepunkt for cykelpendlerruterne. Midtbyen ligger
potentielt inden for cykelafstand af næsten hele Aalborg by.
Ved at få flere til at vælge cyklen frem for bilen reduceres
trængslen, miljøbelastningen og behovet for bilparkering.
Samtidig bidrager cyklisterne positivt til Midtbyens omsætning og er en gevinst for sundhed, byliv og bymiljø. Det er
derfor vigtigt at understøtte opfattelsen af Aalborg som en
by, hvor man naturligt vælger cyklen på mange ture.
Midtbyen skal styrkes som cykelby, både hvad angår tilgængelighed og service. Adgang til Midtbyen skal styrkes med
nye cykelforbindelser, og i Midtbyen skal prioriterede cykelruter indrettes, så de motiverer flere til at cykle, fx ved bedre
flow og færre stop, indretning af cykelgader eller selvstændige cykelforløb. Desuden skal der etableres mere og bedre
cykelparkering. Cykelforbindelser, der kombinerer kvaliteter
fra de rekreative ruter og pendlerruterne, skal samtidig styrkes og udbygges.
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Stigsborg

Fjordmarken
Havnefronten

CYKEL+

Østre Havn

CYKEL+

Østerådalen
Nytorv er et særligt ankomstpunkt for cyklister til Midtbyen, og på
strækningen Nytorv-Nordkraft etableres en højt prioriteret primær
cykelforbindelse. Desuden skal flere gaderum, der udgør vigtige cykelforbindelser, og som ikke er egnet til anlæg af cykelstier, indrettes
som cykelgader, fx Rantzausgade og Reberbansgade. Desuden skal
der etableres nye forbindelser på tværs af kommende byudviklingsområder.

Nye selvstændige cykelruter, væk fra de store trafikveje, der kombinerer kvaliteter fra de rekreative ruter og pendlerruter, skal etableres
som en ring rundt om Midtbyen. To nye nord-sydgående ruter skaber
direkte forbindelse mellem Nørresundby, Havnefronten og Østerådalen. En ny fjordforbindelse for bløde trafikanter skal sammenbinde den
østlige del af Midtbyen og det kommende store byudviklingsområde i
Stigsborgkvarteret.

Kommunens cykelregnskab fra 2016 og 2018 understreger, at cyklisterne efterspørger mere cykelvenlige belægninger.

En ny pendlercykelordning og et nyt bycykelsystem er tiltag, der styrker Aalborg som cykelby og gør det nemmere at kombinere cyklen
med andre transportformer. En ny bycykelordning øger desuden muligheden for besøgende for at komme rundt og opleve Midtbyens seværdigheder og oplevelsesruter.

Serviceniveauet for cykelparkering skal øges, både hvad angår omfang, placering og tryghed. Konkret skal antallet af cykelparkeringspladser i Midtbyen øges fra ca. 4.000 til ca. 6.000. Cykelparkeringen
udformes med forskellig vægtning af henholdsvis kapacitet/service,
byrum og æstetik, afhængig af typen af parkeringsbehov og byrum.

Tilgængeligheden og fremkommeligheden for cyklister i Midtbyen skal
styrkes, fx ved at tillade cykling mod ensretninger, indretning af særlige cykelgader og at lovliggøre højresving for rødt.

Cykelforholdene i Midtbyen skal derfor forbedres ved etablering af cykelvenlige belægninger.

Begrænsninger på vægt og størrelse

Særlige læssezoner

Forsøg med bæredygtige køretøjer

Tidsbegrænsninger

Ensretninger

P

Ensrettet

06:00 - 08:00

Etablering af flere lastepladser skal
gøre det nemmere at aflevere varer
i Midtbyen, samtidig med at gener for
øvrige trafikanter mindskes

For at mindske antallet af kørsler
med varelevering i gågaderne og
mindske miljø- og sundhedspåvirkningerne, skal antallet af kørsler nedbringes og på visse strækninger, med
sårbare belægnigner, skal der sættes
begrænsninger på størrelse og vægt
af køretøjer.

For at mindske generne ved varelevering for de øvrige mobilister, skal
der indføres tidsbegrænsning i flere
gaderum, således at varelevering
sker uden for de tidspunkter, hvor der
er myldretid i de pågældende gader.

For at effektivisere og mindske
kørslen med dieseldrevne last- og
varebiler i midtbyen, er der igangsat et forsøgsprojekt om miljøvenlig varedistribution og returnering
af genanvendeligt affald.

I Midtbyen er mange gader trange, og
det kan være svært at passere køretøjer, der standser for at levere varer.
For at sikre bedre fremkommelighed,
både for vareleveringen og for den
øvrige trafik skal varekørslen ensrettes i flere gader f.eks. på Boulevarden.

Planlagt BRT-rute mellem Vestbyen og
Universitet i øst.

Regionalbus

Stigsborg Havnefront

Ved at flere ankommer med kollektiv trafik frem for med bil,
nedsættes miljøbelastningen, og pladsbehovet til bilparkering mindskes.

Bybus

Aalborg Vestby St.

Jernbane
Stoppested

BRT

Det skal derfor være attraktivt at ankomme til Midtbyen med
kollektiv trafik, og kapaciteten, fremkommeligheden og regulariteten skal styrkes. Der skal samtidig være gode og effektive skiftemuligheder, både inden for det kollektive trafiksystem, og mellem kollektiv trafik og cykel eller bil.

Forslag om havnebus
Eksisterende varetransport
Udvidet varetransport
Nye læssezoner

Hasseris
John F. Kennedys Plads

Vejgård

Aalborg St.

BRT

Skalborg
Universitetet

Aalborg Kommune er i færd med at implementere en højklasset busforbindelse, BRT og der skal
planlægges for en etape 2. I en nær fremtid skal
der desuden udarbejdes en ny kollektiv trafikplan.
For at styrke forholdene for bløde trafikanter samt
bylivet på Nytorv og Østerågade, kan det i den forbindelse være relevant at finde alternative ruter
for bybusserne
i Midtbyen.
Samtidig er der ønske
Primære
cykelruter
om en ny havnebus, der skaber forbindelse mellem
Sekundære
cykelruter
Midtbyen og
Stigsborg Havnefront.
Kombinerede rekreative ruter og
pendlerforbindelser

Gode skiftemuligheder
Gode skiftemuligheder
og stoppesteder
emissions neutrale
CO2 ogdrivmidler
emissions neutrale
CO2 ogdrivmidler
emissions
CO2
neutrale
og emissions
drivmidler
neutrale drivmidler
Kombinerede
rekreative
ruter
Fremkommelighed og
Fremkommelighed og
Fremkommelighed
Fremkommelighed
ogGode skiftemuligheder
og Gode skiftemuligheder
Attraktive og trygge Attraktive
stoppesteder
og tryggeAttraktive
stoppesteder
og trygge
Attraktive
stoppesteder
ogCO2
trygge
regularitet
regularitet
regularitet
regularitet

Fremkommeligheden og regelmæssighed
er vigtig for en forbedret kollektiv trafik. Det
kan fx. gøres med særlige busbaner fx på
Jyllandsgade eller som en begrænsning af
biltrafikken til ærindekørsel, som det fx. vil
ske på Boulevarden ifm. etablering af BRT.

Gode skiftemuligheder

Gode skiftemuligheder er væsentlig for en
god kollektiv trafik. Der skal ved Midtbyens
knudepunkter for den kollektive trafik gøres
en særlig indsats for at forbedre forholdene
for skiftemuligheder og kombinationsrejser
fx. ved John F. Kennedys og Vestby Station.

BRT

For at forbedre kapaciteten, fremkommeligheden og service niveauet i den kollektive
trafik etableres en BRT-forbindelse, der forløber gennem Midtbyen via Kastetvej-Borgergade-Østerågade-Boulevarden-Jyllandsgade. Der skal desuden planlægges
for endnu en BRT-forbindelse gennem
Midtbyen, som kører over Limfjordsbroen.

pendlerforbindelser
CO2og emissionsneutrale drivmidler

Den kollektive transport skal styrkes

For at gøre persontransporten til Midtbyen mere bæredygtig
skal den kollektivt trafik styrkes.

BRT etape 2 - forslag

Fremkommelighed og regelmæssighed

Aalborg Midtby er det regionale handelscenter i Nordjylland,
og Midtbyens butikker, restauranter og kulturliv er afhængig
af at blive forsynet med varer. Levering af varer er helt afgørende for en attraktiv Midtby, men er dog også forbundet
med en række udfordringer som fx støj og partikelforurening, usikkerhed og utryghed for bløde trafikanter, belastning
af følsomme belægninger, samt forringet fremkommelighed
for andre trafikanter. Varelevering skal derfor dels være nemt
og effektivt og dels tage hensyn til Midtbyens bymiljø.

BRT - etape 1

Nørresundby

Vestbyen

Midtbyens citylogistik skal være effektiv og
bæredygtig

For at gøre den kollektive trafik endnu mere bæredygtig skal
dens negative miljø-, klima- og sundhedspåvirkninger reduceres.

og

For at reducere udledningen af drivhusgasser samt miljø- og sundhedsskadelige
partikler skal alternative drivmidler gradvist
implementeres i den kollektive trafik
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